
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Första linjens chefers upplevelser av krav och kontroll 
i den privata psykiatri-, och missbruksvården  

 

 

 

eventuell underrubrikFörsta linjens chefer 
 

 

 

En intervjustudie 

 

 

 

eventuell underrubrikFörsta linjens chefers 
upplevelser av krav och kontroll i den privata 

psykiatri-, och missbruksvården  
 

 

 

eventuell underrubrikFörsta linjens chefer 
 

 

En intervjustudie 

 

 

 

eventuell underrubrik 

 

 

 

Linda RichardssonEn intervjustudie 

 

 

 

eventuell underrubrik 

 

 

Linda Richardsson 
 
 
 

 
 

 

 

201Linda Richardsson 
 
 
 

 
 

 

 

2016 
  

2016 
  

 
 

 

 

2015 
  

 
 

 

 

Examensarbete, avancerad nivå (masterexamen), 30 hp 
Arbetshälsovetenskap 

Examensarbete i arbetshälsovetenskap 
Masterprogram i arbetshälsovetenskap 

 

  

 
 

Handledare: Sven Svensson 
Examinator: Fredrik Hellström 

 

 

 



 

 

Abstract 

Author: Linda Richardsson 

Title:  First line managers’ perceptions of demand and control within the private psychiatric, 

and treatment care. An interview study. 

Course: Master thesis of the main area work and health 

University: University of Gävle, Sweden 

Aim: Examine and describe first line managers’ perceptions of demand and control within the 

private psychiatric, and treatment care. 

Background: First line managers’ (FLM) work in health care contains high demands and 

limited control space. It is claimed through leadership research that leaders can adapt the 

amount of support and control to a given work situation. Other leadership studies claims that a 

certain work situation, context, can affect the leadership performance. Due to the demand, 

control, support model, work situations containing high demands and limited control space 

effects the individuals’ experience of work in a negative way that can affect health and 

wellbeing.  

Method: Ten first line managers’ from the private psychiatric and treatment care were 

interviewed. The interview material was analyzed and presented through a phenomenographic 

analysis. 

Result: FMLs’ experiences of demand and control were a result of manager role’s 

responsibilities, context and opportunity to exercise leadership. FMLs’ opportunity to exercise 

leadership was in turn a result of surrounding context.  

Conclusion: Adding context to the existing demand, control and support model can develop 

an understanding of managers' work environment, opportunity to exercise leadership and 

ability to support subordinate employees. 

Keyword:  first line managers’, leadership, demand, control, context, occupational health 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

Författare: Linda Richardsson 

Titel: Första linjens chefers upplevelser av krav och kontroll i den privata psykiatri, och 

missbruksvården. En intervjustudie. 

Kurs: Examensarbete i arbetshälsovetenskap, masternivå 

Lärosäte: Högskolan i Gävle 

Krav och kontroll utgör delar av den så kallade krav, kontroll, och stödteorin som ofta 

används för att förklara hälsoutfall i arbetslivet. En organisations ledarskap tillskrivs ofta den 

stödjande funktionen i krav, kontroll, och stödteorin. Genom teorin tilldelas ledaren ett ansvar 

för såväl anställdas hälsa som välbefinnande i arbetslivet. Att inneha en chefsroll i en 

organisation kan utifrån detta betraktas som utmanande. Ledarskapsforskningen innehåller en 

teori om hur ledaren kan anpassa nivån av stöd i relation till motstridiga krav i arbetslivet. 

Andra studier menar att ledarskap är ett resultat av den kontext ledarskapet utövas i. Första 

linjens chefer beskrivs genom forskning som en chefsposition utsatt för höga krav i 

kombination med begränsade kontrollutrymmen. Särskilt utsatta anses första linjens chefer 

inom hälso-, och sjukvården vara. Studier inom ämnet fokuserar främst på första linjens 

chefer med en vårdrelaterad yrkesroll där patientkontakt ingår, som verkar inom den 

offentliga hälso-, och sjukvården. Då den privata vårdsektorn växer sig allt större kan 

forskning med inriktning mot privat hälso-, och sjukvård ses som intressant att studera. 

Studiens syfte är att undersöka och beskriva första linjens chefers upplevelser av krav och 

kontroll inom den privata psykiatri-, och missbruksvården. Studiens datamaterial har samlats 

in genom semistrukturerade intervjuer och sammanställts genom en fenomenografisk 

analysansats. Resultatet av studien visar att första linjens chefers upplevelser av krav och 

kontroll är ett relaterade till chefsrollens ansvarområden, kontext och möjlighet att utöva 

ledarskap. Första linjen chefernas möjlighet att utöva ledarskap är i sin tur ett resultat av 

omgivande kontext. Att addera kontext som en faktor i den befintliga krav, kontroll stödteorin 

kan utökas förståelsen för chefers arbetsmiljö, möjlighet att utöva ledarskap och möjlighet att 

ge underordnade anställda stöd. 

Nyckelord: första linjens chefer, ledarskap, krav, kontroll, kontext, arbetshälsa     

 



 

 

Innehållsförteckning 

Bakgrund .................................................................................................................................... 1 

Hälsa och ohälsa genom arbetsmiljöfaktorer ......................................................................... 1 

Krav, kontroll, och stödteorin................................................................................................. 2 

Situationsanpassat ledarskap .................................................................................................. 3 

Första linjen chefens arbetsroll .............................................................................................. 4 

Första linjens chefers upplevelse av krav, och kontroll i vården ........................................... 4 

Problemformulering ............................................................................................................... 6 

Syfte ........................................................................................................................................... 7 

Metod ......................................................................................................................................... 7 

Studie ...................................................................................................................................... 7 

Litteraturöversikt .................................................................................................................. 10 

Etiska överväganden ................................................................................................................ 12 

Resultat ..................................................................................................................................... 12 

Lösa allt ................................................................................................................................ 13 

Frihet i ett ramverk ............................................................................................................... 16 

Att finna balans i ledarskapsutövandet ................................................................................. 19 

Resultatdiskussion .................................................................................................................... 22 

Upplevelser av krav och kontroll utifrån chefsroll ............................................................... 22 

Upplevelserna av krav och kontroll utifrån kontext ............................................................. 23 

Upplevelser av krav och kontroll utifrån ledarskapsutövande ............................................. 24 

Resultat i relation till krav, kontroll och stödteorin ............................................................. 25 

Metoddiskussion ....................................................................................................................... 26 

Intervjustudie ........................................................................................................................ 26 

Litteraturöversikt .................................................................................................................. 28 



 

 

Implikationer för fortsatt forskning ...................................................................................... 29 

Slutsats ..................................................................................................................................... 29 

Referenser .....................................................................................................................................  

Bilaga 1. Översikt över intervjustudiens informanter ..................................................................  

Bilaga 2. Intervjuguide. ................................................................................................................  

Bilaga 3. Missivbrev ....................................................................................................................  

Bilaga 4. Analysförfarande...........................................................................................................  

Bilaga 5. Granskningsmall kvalitativa studier .............................................................................  

Bilaga 6. Granskningsmall kvantitativa studier ...........................................................................  

Bilaga 7. Artikelmatris .................................................................................................................  

Bilaga 8. Sökstrategi och urvalsprocess .......................................................................................  



 

 

Bakgrund 

Att inneha en chefsposition kan innebära stora utmaningar vad gäller ledarskapsutövande och 

ansvar för anställdas hälsa och arbetsmiljö. Första linjens chefer (FLC) anses ha en särskilt 

utmanande ledarskapsposition med förväntningar från såväl överordnade chefer som 

underordnade anställda (Kath et al., 2013; Wolmensjö, 2005) och, i vissa fall, även från 

klienter och kunder (Hales, 2005). FLC:s organisatoriska chefsposition karaktäriseras, på 

detta sätt, av såväl interna, som externa krav ofta i kombination med begränsat 

kontrollutrymme (Hales, 2005; Lindholm, 2006; Shirey et al., 2008; Woodward et al., 2000). 

FLC:s ledarskapsroll beskrivs innehålla många och varierande arbetsuppgifter tillsammans 

med ansvar för anställdas säkerhet, hälsa och välbefinnande (Ericsson & Augustinsson, 2015; 

Hales, 2005; Hagerman et al., 2015; Johansson et al., 2013; Nyberg et al., 2005; Nyberg et al., 

2008; Wong et al., 2015). Studier inom området visar att framförallt chefer med en FLC roll 

upplever sin arbetssituation som stressande (Lindholm, 2006; Shirey et al., 2008; Woodward 

et al., 2000) något som (Porter et al., 2006; Hannah et al., 2009) anses kunna påverka 

ledarskapsutövandet på ett sådant sätt att det tillslut även leder till stress för underordnade 

anställda. 

Hälsa och ohälsa genom arbetsmiljöfaktorer 

Hälsa betecknas som en av de viktigaste resurserna för människans fysiska, psykiska och 

sociala kapacitet. Hälsa är ett komplext begrepp och kan inneha många betydelser. Den 

kanske mest etablerade definitionen av hälsa ges av World health Organization (2015) i 

vilken hälsa inte enbart betraktas som frånvaron av sjukdom eller funktionshinder utan som 

ett stadie av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande (WHO, 2015). Arbetslivet 

utgör en betydande del av människors liv och en har stor inverkan på individers hälsa och 

välbefinnande. Enligt arbetsmiljölagen ska en god arbetsmiljö omfatta, och gynna alla på en 

arbetsplats. Med arbetsmiljö avses arbetets innehåll liksom alla tekniska, fysiska, 

arbetsorganisatoriska och sociala faktorer i arbetet (AML, 1977:1160).  

Arbetsmiljöns uppbyggnad i form av fysiska- och psykosociala arbetsmiljöfaktorer kan vara 

avgörande för såväl uppkomsten av arbetshälsorelaterade besvär och sjukdomar (SBU, 2012) 

som individers välbefinnande och hälsa (Bringsén et al., 2012). Arbetsmiljöfaktorer som visat 

sig påverka fysisk och psykisk hälsa i arbetslivet är exempelvis arbetets utformning i form av 



 

 

arbetsställningar, arbetstider, arbetscykler (SBU, 2012) och psykosociala faktorer så som 

sociala relationer och balans mellan krav, och kontroll i arbetet (FORTE, 2014; de Lange et 

al., 2003; Lornudd et al., 2015; Nyberg et al., 2005; Theorell & Karasek, 1996). Ohälsa i form 

av muskuluskeletala besvär i nack- och skulderparti (Macdonald & Oakman, 2015; SBU, 

2012), sömnstörningar, hjärtproblem (Theorell & Karasek, 1996; Vahl-Hinz, 2014) och 

psykologiska stress beskrivs vara konsekvenser av brister i arbetsmiljön (FORTE, 2014; 

Madathil et al., 2014; Skakon et al., 2010; Theorell & Karasek, 1996; Vahle-Hinz, 2014). 

Belöning, lagande, kontroll och uppskattning upplevs vara salutogena faktorer i arbetslivet 

(Bringsén et al., 2012). Arbetsmiljöns utformning kan, med detta sagt, inverka på individers, 

organisationers liksom samhällets ekonomiska förutsättningar och resultera i såväl ekonomisk 

förluster (Skakon et al., 2010) som vinster (Bringsén et al., 2012). 

Krav, kontroll, och stödteorin 

Krav, kontroll, och stöd är tre arbetsmiljöfaktorer som kopplas samman med fysiska och 

psykiska hälsoutfall i arbetslivet. Teorin utvecklades ursprungligen som ett sätt att förklara 

uppkomsten av mentala påfrestningar, så som stress, inom tillverkningsindustrin (Karasek, 

1978) men har i senare forskning använts för att förstå uppkomsten av stress och nedsatt 

välbefinnande inom flera andra branscher av arbetslivet (Györkös et al., 2012; Huang et al., 

2010; Rubino et al., 2012; Wood et al., 2011). Genom den så kallade krav, kontroll, och 

stödteorin har både positiva och negativa samband med individers arbetsrelaterade hälsa 

identifierats (de Lange et al., 2003; FORTE, 2014; Rivkin et al., 2015; SBU, 2012; Robert & 

Theorell, 1979; Theorell & Karasek, 1996). Teorin bygger på att beteenden och hälsa i 

arbetslivet är ett resultat av en kombination av arbetets psykologiska krav och 

kontrollutrymme (Robert & Theorell; Theorell & Karasek, 1996). Kontroll i arbetet definieras 

bl.a. som inflytande, beslutsutrymme och möjlighet att ta kommando över oväntade 

situationer (FORTE, 2014; SBU, 2012; Theorell & Karasek, 1996). Krav beskrivs kunna vara 

både kvantitativa (ex. uttalade förväntningar från arbetsledare) och kvalitativa (ex. individens 

krav på sig själv). Stöds benämns som arbetets sociala resurser i form av arbetskollegor och 

chefer (FORTE, 2014; SBU, 2012; Theorell & Karasek, 1996). Arbete som skapar en obalans 

mellan krav och kontroll, så kallat spänt arbete, kan generera negativa hälsoeffekter (de Lange 

et al., 2003; FORTE, 2014; Rivkin et al., 2015; SBU, 2012; Robert & Theorell, 1979; 

Theorell & Karasek, 1996). Situationer som innebär, eller skapar en känsla av kontrollförlust 

anses kunna utlösa stressreaktioner hos individen. I motsats till detta uppges känslan av att 



 

 

inneha ett stort kontrollutrymme, i kombination med höga krav, utmana och stimulera 

individen på ett sådant sätt att det kan leda till välbefinnande och hälsa i arbetet (de Lange et 

al., 2003; Theorell & Karasek, 1996; Rivkin et al., 2015). Upplevelsen av socialt stöd kan 

kompensera för höga krav och begränsat kontrollutrymme genom att stärka individens 

förmåga att hantera sådana situationer i arbetet (Robert & Theorell, 1979; Theorell & 

Karasek, 1996). 

Ledarskapet i en organisation är en faktor som visat sig vara av betydelse både för individers 

möjlighet att erfara socialt stöd men även för individers upplevelse av krav och kontroll i 

arbetet. Med utgångspunkt i krav, kontroll, och stödteorin antas en organisations ledarskap 

kunna upprätthålla balansen mellan faktorerna i teorin (Lornudd et al., 2015; Skarholt et al., 

2015; Svensson et al., 2015; Karasek & Theorell, 1996). Teorin tar dock inte hänsyn till hur 

de som utgör den stödjande faktorn, så som ledaren, i sig upplever omfattningen av krav, och 

kontroll i arbetet.  

Situationsanpassat ledarskap 

Inom ledarskapsforskningen beskrivs ofta hur en ledare kan hantera motstridiga krav genom 

att anpassa stöd i, och utformning av arbetet, i förhållande till rådande arbetssituationer. 

Sådana idéer brukar sammanfattas under rubriken situationsanpassat ledarskap (SLT) 

(Thompson & Vecchio, 2009) och antas bl.a. kunna förebygga arbetsrelaterade hälsoproblem 

så som stress och lågt välbefinnande (Larsson, 2012). Denna ledarskapsteori utgår ifrån att det 

genom ledarskapet är möjligt att påverka en specifik arbetssituation, och dess efterföljande 

hälsoeffekter (Larsson, 2012; Yukl, 2013). Det empiriska stödet för att SLT ger de effekter 

som teorin gör anspråk på är dock begränsat, för att inte säga svagt (Svensson et al., 2015). 

SLT-teorier implicerar en syn på att ledaren som person kan bemästra och kontrollera det 

organisatoriska sammanhanget. Denna utgångspunkt har mött kritik då den inte tar hänsyn till 

hur en specifik arbetssituation inverkar på ledarskapsutövandet (Hannah et al, 2009; Porter & 

McLaughlin, 2006).    

Ledarskap och kontext 

I en litteraturöversikt av Porter & McLaughlin (2006) belyses ett antal kontextuella faktorer 

som kan påverka ledarskapsutövandets funktion och framgång. Som exempel på kontextuella 

faktorer ges arbetsplatsens/organisationens kultur, mål, processer, händelser, människor o.s.v. 

Porter & McLaughlin (2006) menar att ledarskapet vanligen är socialt konstruerat i den 



 

 

organisatoriska kontext som det praktiseras inom. Hannah et al. (2009) beskriver ledarskapet 

som beroende av den kontext det praktiseras i och att en förändrad kontext också innebär ett 

förändrat ledarskap. Arbetsplatser där det förekommer inslag av extrema händelser, så som 

t.ex. akutintag och brandstationer, skapar en utmanande kontext där ledarens förmåga att 

anpassa sitt ledarskap är väsentlig för händelsers utfall och efterspel. I motsatts till SLT-teorin 

menar Hannah et al. (2009) och Porter & McLaughlin (2006) att kontexten formar ledarskapet 

och inte att ledaren medvetet anpassar sitt ledarskap efter specifika arbetssituationer. 

Kontexten, exempelvis i form av vad som beskrivs som extrema händelser, kan vara 

avgörande för huruvida ledarskapet förstärker eller dämpar efterföljande fysiska eller 

psykiska konsekvenser för anställda, patienter o.s.v. (Hannah et al., 2009). I organisationer 

där extrema händelser, exempelvis i form av hot, och våldssituationer, är frekventa inslag kan 

ledare och anställda bli avtrubbade och börja betrakta de extrema händelserna som normala 

arbetsinslag. I sådana fall upplevs inte extrema händelser som lika hotfulla längre vilket kan 

påverka ledarskapsutövandet på ett sådant sätt att ledaren inte blir lika uppmärksam på 

hantering av dem och förberedelser kring dem (Hannah et al., 2009). Den 

organisationsspecifika kontext som ledaren befinner sig i, och även typ av ledarskapsroll, kan 

med detta sagt antas ha betydelse för ledarens möjlighet att utöva ledarskap. Det stöd som en 

ledare har möjlighet att ge till sina anställda är, med andra ord, inte enbart ett val som står 

ledaren fritt att välja utan snarare ett resultat av olika kontextuella faktorer. Om kontexten 

exempelvis bidrar till att ledaren blir mindre uppmärksam på extrema händelser kan detta 

bidra till att stöd åt anställda uteblir.  

Första linjen chefens arbetsroll 

FLC:s chefsroll kan sammanfattas som en slags resultatorienterad övervakning där ansvar för 

planering, schemaläggning, fördelning, prioritering, rapportering och ledning av 

arbetsgruppens arbetsprestationer dominerade kravbilden. Studier visar att ett finansiellt 

ansvar, dvs. ansvar över budget, marknadsandelar, resurser och arbetsutrustning, upptar en allt 

större del av FLC:s arbetsbeskrivning något som antas bero på en ökad marknadskonkurrens 

(Hagerman et al., 2015; Hales, 2005; Toffoli, 2011; Wolmensjö, 2005).  

Första linjens chefers upplevelse av krav, och kontroll i vården 

En studie genomförd på ett akademiskt sjukhus i Kanada visade att FLC:s upplevelser av krav 

och kontroll i arbetet (här definierat som arbetsroll och arbetsuppgifter), påverkades 



 

 

signifikant av antalet underordnade anställda. Detta innebar att en FLC med ansvar över ett 

stort antal underordnade anställda upplevde en lägre kontroll i arbetet i jämförelse med en 

FLC med få underordnade anställda. Krav, definierat som ett stort antal underordnade 

anställda, resulterade i en lägre arbetstillfredsställelse tillsammans med en högre 

arbetsbelastning (Wong et al., 2015). En studie utförd på FLC inom socialtjänsten i USA 

presenterade ett signifikant samband mellan arbetsbelastning och upplevd kontroll, samt 

mellan arbetsbelastning och arbetskrav. Med andra ord upplevde studiens FLC en lägre 

kontrollnivå, och högre krav i sitt arbete när arbetsbelastningen betraktades som hög (Preston, 

2015). Bland sjuksköterskor med en FLC position utrycktes krav främst genom övervakning 

av det dagliga arbetet. Krav bestod därmed i att se till att underordnade anställda uppnådde de 

mål, och att arbetsprestationer höll den kvalitet, som fastställts av verksamhet och kunder. I 

kombination med detta upplevde FLC samtidigt en kontrollbegränsning i form av finansiella 

ramar inom vilka de var tvungna att verka (Hales et al., 2005). Begränsad kontroll till följd av 

verksamhetens givna ekonomiska och strukturella ramar var även något som belystes i en 

studie där män med en FLC position inom offentliga och privata äldrevården studerades 

(Hagerman et al., 2015). FLC:s chefsposition upplevdes som komplex och utmanande vilket 

beskrevs vara både påfrestande och drivande. Krav yttrade sig främst genom det fullständiga 

ansvar, och krav på konstant tillgänglighet, som FLC hade för sin arbetsgrupp något som gav 

upphov till en känsla av gränslösa arbetstimmar. Obalans mellan FLC:s upplevda krav, och 

kontrollnivåer i arbetet uppstod när det inte fanns möjlighet att utöka patienters och 

klienternas vård på grund av begränsningar i verksamhetens budget. FLC var ansvariga för 

budgetunderskottet men hade samtidigt ingen möjlighet att påverka den aktuella budgeten 

vilket skapade känslan av kontrollbegräsning. FLC beskrev också höga krav i form av en tung 

administrativ belastning i kombination med snäva tidsramar att utföra dessa administrativa 

uppgifter (Hagerman et al., 2015). Den administrativa bördans påfrestning framkom också 

bland FLC inom hälso-, och sjukvården (Ericsson & Augustinsson, 2015). Administrativa 

göromål och arbetet med bemanning upptog merparten av FLC:s arbetstid och genererade 

störst krav. En känsla av kontrollförlust uppstod till följd av konstanta, och ibland snabba, 

förändringar i verksamheten som FLC ej hade möjlighet att påverka (Ericsson & 

Augustinsson, 2015). Inom den offentliga hälso-, och sjukvården beskrev sjuksköterskor, med 

en FLC position, minskad kontroll som en begränsad möjlighet att påverka sin 

arbetsbelastning. Detta resulterade i att FLC ofta kände sig trötta, både mentalt och fysiskt, 



 

 

efter en arbetsdag. I motsats till detta upplevdes kontroll som FLC:s möjlighet att påverka sina 

arbetsuppgifter (Johansson et al., 2013).  

En studie, som i motsats till ovanstående inte utförts i vården, beskrev FLC:s upplevelse av 

krav och kontroll inom offentlig och privat industri. I likhet med några av tidigare nämnda 

studier upplevde FLC även i denna bransch sig vara begränsad av ekonomiska riktlinjer. 

Kontrollbegränsning beskrevs vara bristen på möjligheter att påverka dessa ekonomiska 

riktlinjer. Krav beskrevs som behovet av att utöva både operativt och strategiskt ledarskap, 

och omsätta arbetets teoretiska moment till praktiska genomföranden (Hales et al., 2005). 

Problemformulering 

FLC:s chefsroll verkar utifrån ovanstående studier präglas av flera kravtyngda och 

kontrollbegränsade arbetsuppgifter och arbetssituationer, framförallt inom vården. Utifrån 

tidigare studier innebär en sådan arbetssituation risk för utvecklandet av stress, nedsatt 

välbefinnande och annan arbetsrelaterad ohälsa. Trots detta har väldigt få studier påträffats 

inom ämnesområdet. Då hälso- och sjukvården verkar utgöra en prövande kontext kan FLC:s 

chefsroll inom denna sektor ses som extra intressant att studera. Tidigare studier visar att 

FLC:s ekonomiska verksamhetsansvar ökat som en konsekvens av en ökad 

marknadskonkurrens (Hagerman et al., 2015; Hales, 2005; Toffoli, 2011; Wolmensjö, 2005). 

Majoriteten av forskningsstudierna inom området riktar sig mot den offentliga hälso-, och 

sjukvården där marknadskonkurrens inte är en faktor. På grund av en växande privatiserad 

vårdsektor bör därför fler studier av FLC:s chefsroll inom den privata vårdsektorn 

genomföras. Tidigare studier fokuserar främst på FLC med patientkontakt och undersöker inte 

rent administrativa FLC:s situation inom hälso-, och sjukvården, därför bör även forskning 

med denna inriktning utökas. Trots väl genomförda befintliga studier finns därmed en 

kunskapslucka att fylla. Studier visar också att det organisatoriska sammanhang, den kontext, 

som FLC arbetar i kan ha en inverkan på ledarskapsutövandet. Speciellt anses kontexter med 

inslag av akuta händelser påverka hur ledarskapet utövas (Hannah et al., 2009; Porter & 

McLaughlin, 2006). Då vårdsektorn ofta innehåller inslag av plötsliga och akuta händelser 

kan denna kontext antas påverka ledarskapet. Att undersöka FLC:s upplevelser av krav och 

kontroll, utifrån chefsposition och ledarskapsutövande i en privat vårdkontext, kan bidra till 

en ökad förståelse för arbetsrelaterad hälsa för FLC inom den privata vårdsektorn. 



 

 

Syfte  

Studiens syfte är att undersöka och beskriva första linjens chefers upplevelser av krav och 

kontroll i arbetet inom den privata psykiatri-, och missbruksvården. 

Metod 

I nedanstående metodavsnitt presenteras de metodval som ligger till grund för den 

intervjustudie, med tillhörande litteraturöversikt, som genomförts inom valt ämnesområde. 

Inledningsvis redovisas intervjustudiens metodval och därefter förklaras litteraturöversiktens 

valda metod. 

Studie 

Föreliggande studie utgår från en kvalitativ och fenomenografisk forskningsansats vilka syftar 

till att gestalta och/eller beskriva fenomen och sammanhang i den omgivande världen 

(Larsson, 1986). Studiens förfarande följer Consolidated criteria for reporting qualitative 

research [COREQ], en checklista för kvalitativa intervjustudier vars syfte är att skapa en 

tydlig rapportering av hela studiens förlopp, från datainsamling till slutgiltigt resultat (Tong et 

al., 2007).  

Urval 

Studiens urval består av 10 första linjens chefer från den privata psykiatri- och 

missbruksvården. Informanterna arbetar på enhetsdivisioner med inriktning mot vård av 

vuxna klienter från 18 år som lider av samsjuklighet och missbruksproblematik. Av studiens 

10 informanter är 7 kvinnor och 3 män. De har arbetat som FLC i verksamheten från några 

månader till cirka 10 år. Informanterna har olika utbildningsbakgrund som sjuksköterskor, 

KBT-terapeuter, behandlingspedagoger och socionomer. FLC:s antal underordnade anställda 

varierar mellan cirka 5-60 personer. Urvalet består av FLC från olika vårdenheter i syd- och 

Mellansverige. Val av aktuellt företag grundar sig på interna kontakter samt på företagets 

storlek. Val av population baseras på att FLC inom vården anses vara särskilt utsatta för höga 

krav i kombination med begränsade kontrollutrymmen i sitt arbete och därför, utifrån studiens 

aktuella syfte, ses som speciellt intressanta att studera. Deltagarurvalet har baserats på 

tillgänglighet och intresse, d.v.s. de FLC som varit tillgängliga vid tillfället då intresse för 

deltagandet undersökts har också blivit de som erbjuds att delta i studien. Urvalet kan därmed 



 

 

betraktas som ett bekvämlighetsurval (Fink, 2005). I studiens resultatdel kommer referering 

till informanterna ske genom fingerade namn (bilaga 1.) för att säkra deras anonymitet. 

Datainsamling 

Studiens datainsamling har skett genom intervjuer, vilket är en väletablerad kvalitativ 

forskningsmetod. En kvalitativ forskningsintervju används som ett verktyg för att belysa 

människors upplevelser av sin livsvärld och de centrala teman som finns i den (Kvale, 1997). 

I den aktuella intervjustudien har en så kallade semi- eller halvstrukturerad intervjumetod 

tillämpats. Den halvstrukturerade intervjumetoden består av en blandning av löst, och fast 

konstruerade intervjufrågor som söker få den intervjuade att berätta och utveckla sina tankar 

på ett utförligt sätt (Larsson, 1986). Studiens intervjuguide (bilaga 2.) har utvecklats utifrån 

studiens syfte och syftar till att belysa de olika upplevelser informanterna har av krav och 

kontroll utifrån sin arbetsroll som FLC inom psykiatri- och missbruksvården. Frågorna har 

utvecklats utifrån krav, kontroll, och stödteorins (Karasek & Theorell, 1978; Karasek & 

Theorell, 1996) dimensioner där fokus riktats mot informanternas upplevelser av krav och 

kontroll. För att fånga informanternas upplevelser av krav och kontroll har andra ord använts 

än de faktiska (figur 1.), detta för att intervjufrågorna inte ska bli ledande. Dimensionen stöd 

har ej undersökts i intervjuguiden då FLC i denna studie betraktas som den stödjande 

dimensionen i teorin och syftet är att undersöka hur de som utgör den stödjande dimensionen 

kan uppleva krav och kontroll. Studiens intervjuguide har pilottestats genom intervjuer via 

telefon och Skype på fyra informanter ur populationen och därefter reviderats till sitt 

nuvarande skick (bilaga 2.). 

Figur 1. Krav och kontroll i intervjuguiden 
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Studien inleddes med att kontakt etableras via mejl med HR-avdelningen på ett privat 

vårdföretags där intresset för deltagande i studien undersöktes. Studiens upplägg samt syfte 

presenteras genom ett missivbrev (bilaga 3.). Personalavdelningens HR-chef skickade sedan 

ut en förfrågan till samtliga enheters verksamhetschefer (från företagets olika psykiatri- och 

missbruksenheter med inriktning mot vuxna klienter) där deltagarintresset undersöktes. De 

enhetschefer som ville delta i studien fick sedan ytterligare information om studiens syfte och 

utförande via mejl. I mejlet framgick det bl.a. att studiens insamlade data kommer att vara 

anonym och hanteras konfidentiellt samt att deltagandet i studien är helt frivilligt och kan 

avbrytas närhelst deltagarna önskar. Enhetscheferna tillfrågade i sin tur sina FLC om de var 

intresserade av att delta i den aktuella studien. Av de 13 FLC som ville delta i studien valdes 

tio ut slumpmässigt. Innan studiens datainsamling slutligen påbörjades fick informanterna 

muntlig information om studiens upplägg, och hantering av datamaterial, där de fick 

godkänna sitt deltagande i studien (Helgesson, 2006). Intervjuerna dokumenterades sedan 

genom ljudupptagning efter informanternas samtycke. Längde på intervjuerna varierade 

mellan 22-47 minuter. Nio av studiens 10 intervjuer genomförde under personliga möten ute 

på informanternas olika arbetsplatser i avskilda arbetsrum. Den kvarvarande intervjun 

genomfördes via telefon. Efter att intervjuerna spelats in transkriberades och analyserades 

materialet enligt nedanstående. 

Analysansats 

Det material som intervjuerna genererat har analyseras med hjälp av en fenomenografisk 

analysansats. Genom den fenomenografiska analysansatsen kan förståelser för individers 

upplevelser av, och relation till sin livsvärld uppnås. Denna analysansats söker beskriva 

skillnader och nyanser i människors upplevelser d.v.s. försöker förstå hur ett fenomen 

uppfattas i stället för att söka nå en förståelse för hur något är. Resultatet av en 

fenomenografisk analys kommer därför bestå av beskrivningar av människors olika sätt att 

förstå och uppleva sin livsvärld (Larsson, 1986).    

Analysprocess 

Den fenomenografiska analysprocessen inleds med att materialet från genomförda intervjuer 

läses igenom ett flertal gånger innan sektioner eller utdrag ur intervjumaterialet, som anses 

förmedla intervjuernas mest betydande information relaterade till FLC:s upplevelser av krav 

och kontroll, väljs ut. I nästa steg jämförs svar för en specifik fråga där de mest framträdande 



 

 

elementen relaterade till krav och kontroll i respektive informants svar lyfts fram. I det tredje 

steget sker en reduktion av varje informants svar för att finna de centrala delarna i 

upplevelserna av krav och kontroll i långa och omfattande svar. I det fjärde steget sker en 

preliminär kategorisering av liknande svar. I steg fem görs sedan en preliminär jämförelse av 

de olika kategorierna för att fastställa likheter och skillnader mellan dem. Här görs även en 

översyn över de olika preliminära kategoriernas relevans utifrån studiens syfte att beskriva 

FLC:s upplevelser av krav och kontroll. I det sjätte steget namnges de olika kategorierna för 

att betona essensen i deras innehåll. Slutligen, i det sjunde och sista steget, beskrivs utförligt 

de unika karaktärsdragen för respektive kategori, såväl som de mest betydande likheter och 

skillnader som finns inom och mellan de slutgiltiga kategoriserierna (Sjöström & Dahlgren, 

2002).  

Beskrivningskategorierna bestod slutligen av informanternas mest framträdande upplevelser 

av krav och kontroll i relation till chefsroll, kontext, underordnade anställda och 

ledarskapsutövande (bilaga 4.). För att styrka beskrivningskategoriernas relevans kommer 

citat ur intervjuerna presenteras (Tong et al., 2007) i studiens resultatdel. 

Tillförlitlighet 

Förhållandet mellan empirisk data och konstruerade beskrivningskategorier utgör kärnan för 

trovärdigheten i en fenomenografisk analys. Det måste tydligt framgå i metodbeskrivningen 

att den kategorisering och, de beskrivningar av likheter och skillnader, som genomförts har 

stöd i det empiriska materialet. Varje del av studiens process, från intervju till slutgiltig 

analys, måste vara noggrant beskrivna för att en replikering av studien ska vara möjlig och 

studiens resultat trovärdigt (Bryman, 2011). Trovärdighet kan stärkas genom att utdrag från 

genomförda intervjuer skrivs ut i resultatet. Tillförlitligheten för en kvalitativ studie är god 

om en annan forskares analysarbete av samma intervjumaterial resulterar i samma, eller en 

liknande typ av kategorisering av resultatet som gjorts i den ursprungliga studien (Sjöström & 

Dahlgren, 2002).  

Litteraturöversikt 

En litteraturöversikt syftar till att systematiskt identifiera, sammanställa och utvärdera 

existerande forskning inom ett valt ämnesområde. Aktuell litteraturöversikt är en så kallad 

rapid review vilket innebär att datainsamlingen utförs inom en begränsad tidsram (Fink, 

2005). 



 

 

Datainsamling 

Materialet till litteraturöversikten består av vetenskapliga artiklar inhämtade från 

vetenskapsdatabaserna PsycINFO, CINAHL, SocINDEX och Web of Science.  

Databassökningarna har genomförts systematiskt vilket innebär att ett antal sökord och 

sökfraser formulerats utifrån studiens aktuella syfte (Fink, 2005) genom SPIDER-modellen 

(Cooke et al., 2012) för att finna för studien relevanta artiklar. Modellen används vid 

formuleringen av kvalitativa forskningsfrågor genom att besvara frågor avseende 

sample/urval, phenomenon of interest/valt fenomen, design, evaluation/utvärdering och 

research type/studie typ. Kategoriseringen ska sedan underlätta utformningen av sökord till 

studiens databassökningar (Cooke et al., 2012). Som ett led i sökutformningen har en 

practical screen genomförts genom följande inklusions- och exklusionskriterier; 

Inklusionskriterier: Peer-review, artiklar publicerade på svenska och/eller engelska, artiklar 

utförda inom arbetslivet, artiklar med ett ledarskapsperspektiv 

Exklusionskriterier: Artiklar utan ledarskapsperspektiv, artiklar äldre än tjugo år. 

Vidare kombinerades sökorden i söksträngar med hjälp av booleska operatorerna AND och 

OR (Fink, 2005) i enlighet med SPIDER-modellen. Endast delar av SPIDER-modellen, 

Sample, Phenomenon of Intrest och Evaluation ansågs vara relevanta vid utformandet av 

sökstrategin (Cooke et al., 2012) (figur 2.).  

Figur 2, SPIDER (Cooke et al., 2012) sökstrategi för databassökning 

Sample Phenomenon of Intrest Evaluation 

Första linjens chefer Krav och kontroll Upplevelser 

(”first line manager*”) OR 

(”FLM”) OR (”first-line 

manager*”) OR (”front line 
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manager*”) OR (“manage*”) 

(”demand and control”) OR 

(”demand-control”) OR 

(”demand and control model*”) 

OR (”demand-control model*”) 

OR (”DC-model*”) OR (”DC”) 

Experience* OR  view  

Databasernas och sökordens relevans för valt ämnesområde har testats genomen en 

pilotsökning i databasen SocINDEX  (Fink, 2005).  

Urvalskriterier 

För att sålla bort för studien irrelevanta artiklar, och artiklar med låg kvalitet har en relevans- 

och kvalitetsbedömning genomförts. En artikels ämnesrelevans har bedömts genom att 

abstrakt granskats. Artiklar vars abstrakt inte behandlat litteraturöversiktens syfte har 



 

 

exkluderats. Vidare har en kvalitetsgranskning av återstående artiklar, genomförts genom en 

granskningsmall utformad för kvalitativa artiklar (bilaga 5.) (SBU, 2014a) respektive en 

granskningsmall utformad för artiklar med en kvantitativ studiedesign (bilaga 6.) (SBU, 

2014b). Utifrån ett antal uppsatta kriterier (Fink, 2005; Tong et al., 2007) avseende syfte, 

metod, bortfall, analys, resultat och diskussion har artiklarnas kvalitet bedömts. 

Bedömningsmallarna baseras på ett poängsystem där artiklar med 80 % av respektive matris 

totala poäng bedöms har hög kvalitet, 70 % medelhög kvalitet och 60 % låg kvalitet. Av de 

sex artiklar som granskats har fyra bedömts ha hög kvalitet och två medelhög kvalitet (bilaga 

7.). Sökresultat och urvalsförlopp illustreras i bilaga 8. Resultatet av slutgiltigt utvalda artiklar 

har presenteras genom en deskriptiv syntetisering där resultatet analyserats och sammanställts 

utifrån artiklarnas gemensamma tema, FLC:s upplevelse av krav och kontroll inom psykiatri-, 

och missbruksvården (Fink, 2005). 

Etiska överväganden 

Med hänsyn till deltagarnas personliga integritet och autonomi har studien utgått från 

Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer för forskningsetiska principer. Deltagarna har inledningsvis 

delgivits information om studiens syfte och förfarande samt hur deras roll och villkor ser ut i 

relation till detta. Deltagarna har fått tydlig information, dels före sitt beslut om deltagande 

samt efter sitt beslut om att delta, om att deras deltagande är frivilligt och kan avbrytas 

närhelst de önskar. Före studien påbörjats fick samtliga deltagare skriva under ett 

samtyckesavtal där de godkände sitt deltagande och hantering av insamlad data. Konfidentiell 

hantering av data garanteras vilket innebär att deltagarnas identitet inte kommer röjas för 

obehöriga. Insamlad data kommer endast användas för den aktuella studiens ändamål och ej 

spridas eller användas i något annat syfte (Vetenskapsrådet, 2002). 

Resultat 

Studiens datamaterial har sammanställts genom en fenomenografisk analysansats och 

resulterat i tre beskrivningskategorier som speglar de kvalitativa skillnaderna av 

informanternas upplevelser av krav och kontroll genom rollen som FLC inom den privata 

psykiatri-, och missbruksvården (figur 3.). 



 

 

Figur 3. Meningskategorier   

I beskrivningskategorierna redovisas de likheter och skillnader av informanternas kollektiva 

uppfattningar och därmed kan det finnas upplevelser som avviker från nedanstående 

beskrivningar. Upplevelser som inte framkommer i kategorierna men som anses ha betydelse 

presenteras i resultatdiskussionen.  

Lösa allt 

I kategorin sammanfattas informanternas upplevelser av vad chefsrollen som FLC innebär och 

vilka ansvar, arbetsuppgifter chefsrollen innehåller genom förväntningar och möjligheter. 

Upplevelserna av förväntningarna på rollen som FLC sammanfattas av informanterna genom 

meningar som få allt att fungerar och ansvar för i stort sätt allting. Känslan av att ha ett 

fullständigt ansvar beskrivs av informanterna som lika delar detalj-, och helhetsansvar 

tillsammans med ett ytterst ansvar för flera verksamhetsområden. Känslan av ansvar grundar 

sig i upplevelsen av att överordnade chefer och/eller underordnade anställda sätter sin tilltro 

till att FLC klarar av att kontrollera och övervaka områden inom, och/eller utom 

verksamheten. Informanterna upplever att FLC förväntas vara spindeln i det nät som utgör 

verksamheten, som håller i alla trådar och avvärjer uppkomsten av problem. Informanterna 

upplever också att FLC förväntas lösa allt och bevaka det perifera hot som konkurrerande 

verksamheter utgör liksom följer budget och omgivande lagar. 

Johan; Min roll är att leda arbetet, att se till att det flyter runt. Fullständigt ansvar egentligen 

över ekonomi, personal, verksamhetens innehåll, fastigheter, mat allting.[..]få allt att fungera 

enligt planerna, budget ska fungera och personalen ska må bra och trivas med sitt arbete och 
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förutsättningarna för det. Att våra boende ska må bra, att de ska få de insatser de är 

berättigade till enligt det placeringsavtal vi har med uppdragsgivaren. 

En förutsättning för att uppfylla detta ansvar är en enad arbetsgrupp och informanterna 

beskriver hur överordnade chefer förväntar sig att FLC vägleder och håller samman 

arbetsgruppen så att verksamhetens mål uppnås. Informanterna upplever detta som ett 

stressande moment i deras chefsroll. 

Att utveckla verksamheten är ytterligare en förväntning som upplevs riktas mot FLC. Det som 

betraktas som den utmanande delen i verksamhetens utveckling är framförallt att de mål, för 

hur verksamheten är tänkt att utvecklas, ständigt förändras. En annan utmanande del är att 

motivera underordnade anställda att sträva mot mål som ständigt ändrar utseende vilket 

stundtals upplevs ske i motvind. 

Johan: ”För det där målet uppnår man aldrig, det förändras hela tiden. Jag måste ju ha alla 

medarbetare med mig i detta arbete. Att få dom till den nivån, det är kämpigt[..]” 

FLC:s ansvar innefattar implementering av nya system, strukturer och förändringar i 

verksamheten. Informanterna upplever en utmaning i att omsätta ledningens direktiv till ett 

praktiskt genomförande och, i detta arbete, även se till att underordnade anställda anpassar sig 

till, och ställer sig bakom genomförda förändringar.  

Lisa: ”En begränsning till är faktiskt att få med sig arbetsgruppen, det är ju heller inte alltid 

enkelt. Även om man kan tänka en förändring eller någonting som man ser som positivt så ska 

det ju landa, alltså implementeras på rätt sätt liksom. Det är ju en svårighet i alla fall.” 

På grund av chefsroll i verksamheten beskrivs FLC motta frågeställningar och önskemål från 

flera olika parter både i och utanför verksamheten. Informanterna upplever en utmaning i att 

besvara, uppfylla och leva upp till de frågeställningar och önskemål som bland annat kommer 

från underordnade anställda, överordnade chefer, klienter och handläggare. 

Camilla; ”Ja men det är nog att få ihop alla.. det är klienternas önskemål, det är 

(verksamhetens namn) centralt önskemål, det är personals önskemål och behov, att få ihop 

alla dem på ett.. alla kan ju inte bli nöjda men ändå så, ska verksamheten må bra så behöver 

jag försöka att hjälpa till så mycket som möjligt så att det blir det bästa man kan göra.”  

Upplevelsen av FLC:s möjligheter att uppfylla ställda förväntningar beskrivs varierar 

beroende på typ av förväntning och avsändare. Att kunna sålla och prioritera ”rätt” bland alla 



 

 

de förväntningar som riktas mot FLC upplevs som en svårighet. Känslan av svårighet grundar 

sig i att respektive avsändare framhäver just sina förväntningar som viktigast; 

Malin; ”[..]ibland kommer det hela tiden; det är enhetschefen som ansvarar för det. Då blir 

man bara, nu räcker det! Var och en av dem (de olika avdelningarna) har ju sin lilla grej som 

de ger signaler till mig om vad jag ska göra va, som tycker sitt är viktigast.” 

Svårigheter upplevs också vara ett resultat av den bredd av yrkesgrupper som FLC ansvarar 

över. Att kunna uppfylla förväntningar från arbetsområden inom verksamheten som FLC inte 

har så god inblick i, skapar en känsla av frustration menar informanterna. Variationen och 

bredden av arbetsuppgifter som FLC rollen beskrivs innebära upplevs ändå som både 

stimulerande och utmanande. Den stimulerande upplevelsen grundar sig i att arbetsuppgifter 

skiljer sig åt både praktiskt och teoretiskt, något som uppges vara utvecklande för ledarskapet. 

Utmaningen består i att inneha den kunskap som krävs för att kunna besvara anställdas 

frågeställningar, oavsett vilket ansvarsområde det gäller. Ansvarsområden som ligger utanför 

FLC:s basala kompetens upplevs vara svåra att behärska. 

Lisa: ”Och när man kommer till frågeställningar som jag inte är hemma i som 

ombyggnationer och diverse saker som man blir indragen i. Och det är ju inte alltid som min 

närmsta ledning kan de frågeställningarna heller liksom. Men där blir det ju svårt att känna, 

jo men det här fixar jag på egenhand. Eller när det inte finns tid, när det inte finns utrymme, 

när man inte hittar strukturen för att få ihop det på rätt sätt. Då är det svårt att leva upp till 

dom förväntningarna.” 

Ansvar uppges upplevas på olika sätt beroende på avsändare. När ansvar är ett resultat av 

direktiv från överordnade chefer upplevs det vara större/mer omfattande än när det består av 

önskemål från underordnade anställda. Ansvar i relation till underordnade anställda upplevs 

vara mer betungande än det från överordnade chefer. 

FLC:s chefsroll upplevs ibland som gränslös genom att FLC uppges förväntas vara 

tillgängliga för sina anställda, även efter arbetsdagens slut. Genom telefon kan anställda nå 

FLC under dygnets alla timmar, under helger och semestrar. Några av informanterna 

beskriver hur de regelbundet kontrollerar mobiltelefonens display för att se om det finns några 

missade samtal, meddelanden eller mail. 

Malin; ”Alla ringer ju till mig om allting och jag måste ju få vara ledig någon gång. Sen har 

jag inte telefonen på ljud dygnet runt, men jag kollar ju av det, går jag på toa på natten så 



 

 

kollar jag av den. Det är ju helt sjukt. Men det har ju hänt saker, det har ju hänt saker på 

nätterna som jag behöver bli informerad om. Det har varit bränder och någon personal som 

fick stryk och ja.. och då måste ju chefen informeras.” 

Dock är det få informanter som upplever detta som ett problem. Flera av informanterna menar 

att det egentligen inte finns några godtagbara ursäkter för att inte lyckas, eller hinna uppfylla 

alla förväntningar som riktas mot FLC. Förväntningar betraktas av samtliga informanter som 

en naturlig del av chefsrollen. Alla förutsättningar för att uppfylla ställda förväntningar anses 

finnas tillgängliga, det gäller bara att förvalta dem på rätt sätt. 

Lisa: ”Annars är det inget som jag har tänkt så mycket på faktiskt (omfattningen av ansvar). 

Så det stör nog inte mig, det var ganska tydligt från början när jag började. Då hade jag ju en 

annan ledning men dom förväntade ju sig liksom.. när jag hade fått min introduktion så var 

det ju bara att köra.” 

Thomas: ” [..]ja det tycker jag väl, vi har god bemanning och så. Vi har inget att skylla på 

egentligen om vi inte skulle kunna leva upp till det (förväntningarna)[..]” 

Frihet i ett ramverk 

I denna kategori återges informanternas upplevelser av möjligheter, utmaningar och 

förväntningar relaterade till kontext. Kontext definieras här som den privata psykiatri- och 

missbruksvård som informanterna arbetar inom.  

Omfattningen av FLC:s ansvar upplevs vara en naturlig del av chefsrollen men även ett 

resultat av den privata vårdkontext informanterna arbetar inom. Att verka inom en privat 

vårdkontext kan genom informanternas upplevelser sammanfattas som en slags inramad 

frihet. Kategorin speglar hur informanterna definierar FLC:s möjligheter som omgivna av 

tydliga riktlinjer utifrån vilka möjligheterna utformas och begränsas. Under intervjuerna 

återkommande ordet ramverk som ett sätt att illustrera i vilken utsträckning FLC faktiskt har 

möjligheter att agera/påverka/förändra verksamhetens utseende och utveckling utifrån 

omgivande kontext. 

Lisa; ”I dom yttre ramarna är dom lagstiftningar som styr oss på många olika sätt, och det är 

ju ganska många olika lagar. Innanför den ramen ligger ju nästa där ledning drar upp sina 

riktlinjer och policys och rutiner som vi ska förhålla oss till. Och sen är det väl innanför den, 

den innersta ramen, där har jag mitt spelutrymme.” 



 

 

Verksamhetens budget beskrivs utgöra den dominerande delen av det beskrivna ramverket. 

Det finns en tvehågsenhet kring huruvida budgeten faktiskt påverkar FLC:s möjligheter i 

verksamheten. Å ena sidan upplever informanterna budgeten som en bromskloss, å andra 

sidan menar ändå majoriteten att FLC:s möjligheter i verksamheten inte upplevs vara 

begränsade alls. 

Anna; ” [..]vi får en viss budget och vi kan ju inte gå, alltså lägga för mycket pengar det vet 

jag ju. Hade vi haft mer pengar hade vi kunnat göra mycket mer, särskilt utbildningsmässigt 

för personalen.” 

Elin; ”De är oändliga (möjligheterna). Jag har ganska stora friheter så länge jag håller mig 

till budgeten[..]” 

Informanterna uttrycker sina möjligheter i termer av frihet och det beskrivna ramverket som 

en parentes. Friheten att agera efter verksamhetens givna möjligheter är det som dominerar 

informanternas upplevelser. 

Informanterna beskriver hur en privat vårdkontext innebär konkurrens och förmågan att hävda 

verksamheten bland konkurrerande vårdgivare. Arbetssituationer där detta blir aktuellt är när 

verksamheten ska motivera varför kommuner, exempelvis, ska placera sina klienter hos just 

dem, eller vid tillfällen då verksamheten samarbetar med mer erfarna vårdgivare. I samband 

med detta uttrycks en upplevelse av underlägsenhet kopplat till FLC:s erfarenhet av 

branschen. 

Elin; ”Samarbetet med andra instanser som kanske är väldigt varma i kläderna, att kunna 

hävda att vi är lika viktiga eller så att kunna på något vis, liksom hävda verksamheten. Jag 

skulle vilja ha lite mer tyngd i det jag säger och det vi gör och kunna peka på konkret att 

såhär och såhär jobbar vi. Stå upp mot andra instanser.” 

Att arbeta inom psykiatri- och missbruksvården innebär en kontext präglad av arbete med 

utsatta, och svårt psykiskt sjuka människor. Informanterna upplever att en av FLC:s största 

svårigheter är att stödja underordnade anställda i, och lösa problem orsakade av, akuta 

arbetssituationer. Akuta arbetssituationer beskrivs genom inslag av återfall, dödsfall, hot eller 

våld där verksamhetens klienter och/eller anställda är inblandade. Upplevelser av sådana 

situationer beskrivs i termer av tung arbetsbörda och genom förmågan att sätta anställda och 

klienter i det främsta rummet. Informanterna uppger att de måste ställa sig själva och sina 

behov åt sidan när akutsituationer inträffar. 



 

 

Anna: ”När sådana saker händer är det ju alltid ett ståhej, jag kan ju inte tänka på mig själv 

då utan jag måste ju tänka på personalen, vi måste ta in handledning och det är väldigt 

mycket. Alltså det kan ta en hel vecka, tio dagar innan man har tagit sig igenom något som 

har hänt på en enhet. Och sånt där kan ju kännas ibland som, gud vad är det för jobb jag 

har? För dom kan ju liksom ringa till mig 22:30 på kvällen då om det skulle ha hänt 

någonting. Eller på helgen du vet? Så det är väl det negativa med detta jobbet. För hur man 

än vänder och vrider på det så har jag ansvar alltid, jag kan inte bara gå hem.”  

Att hantera de ringar på vattnet som en akut arbetssituationer resulterat i, i form av stress hos 

både underordnade anställda och FLC, upplever informanterna som en utmaning.  

Camilla: ”Framförallt när det är aggressivitet och missbruk hos klienterna. Då blir ju 

personalen stressad och söker liksom dialog, vilket är jättebra, men det gör ju också att jag 

blir stressad. Jag är ju inte den som kan vara där ute med klienterna, utan det måste ju de 

liksom hitta på även om jag kan vara med och; okej, hur lägger vi upp det här? Det kan jag 

tycka är stressande. Just aggressivitet och missbruk hos klienter för det pressar personalen 

och då måste jag avbryta allt annat och liksom försöka få ordning på personalen så att de kan 

få ordning på klienterna.” 

På grund av kontextbetonade inslag, där arbetsplaneringen stundtals omkullkastas av plötsliga 

eller akuta händelser relaterade till verksamhetens klienter och/eller anställda, upplever 

informanterna FLC:s arbetsdagar som oförutsägbara; 

Anna; ”En typisk arbetsdag är att det aldrig blir som man har tänkt sig” 

Thomas; ”[..]jag kan inte säga hur en typisk arbetsdag ser ut faktiskt, jag kan inte det. För 

jag vet aldrig på morgonen när jag kommer hur den dagen kommer att se ut”. 

Samtidigt finns upplevelser av att risken för, eller inslaget av, hot och våld inte på något sätt 

påverkar FLC:s arbete. Denna typ av utmanande arbetssituationer upplevs, genom detta 

förhållningssätt, som en del av innehållet i paketet som utgör kontexten inom psykiatri-, och 

missbruksvården. Här uttrycks en känsla av att det inte är lönt att stressa upp sig över saker 

som ändå inte går att påverka. 

En av de dominerande förväntningar och utmaningar, knutna till den kontext FLC befinner 

sig, i anses vara att hålla en ”tillräcklig” beläggning. FLC förväntas sälja platser till 

kommuner och se till att vården håller en hög kvalité som verksamheten kan vara stolt över. 



 

 

Att skapa en hållbar verksamhet som kan konkurrera med både privata och offentliga 

vårdaktörer upplevs vara en central kontextbaserad uppgift.  

Malin: ”Ofta får vi de boendena som kommunen kanske inte själv klarar av och för att, som 

jag sa innan också, och då måste vi visa att vi fixar det annars får vi inte några nya 

placeringar. Vi har ett krav på oss att vi ska vara jäkligt bra och klara de uppdrag vi tar på 

oss.” 

Elin: ”[..] att det är verksamheter att vara stolt över och att jag ser till att det är det också. 

Att vi säljer platser till kommunen som vi faktiskt är stolta över.” 

Nils: ”Vi vill ha nya handläggare, de är de som ger oss jobb, utan dom så har vi inget jobb. 

[..]gör vi ett bra jobb så har vi ett jobb, gör vi inte ett bra jobb så kan vi slå igen.”.  

Att finna balans i ledarskapsutövandet 

I den här kategorin beskrivs informanternas upplevelser av att utöva ledarskap i relation till 

samarbetet med underordnade anställda, ställda förväntningar, utmanande arbetssituationer, 

möjligheter och utmaningar.  

Informanterna beskriver initialt samarbetet med underordnade anställda genom ord som högt i 

tak och sig själva som en i gänget. I ungefär hälften av studiens intervjuer mynnar 

upplevelserna av detta samarbete ut i helt andra beskrivningar. Informanterna menar att det 

finns en slags missnöjeskultur där anställda tenderar att motsätta sig förändringar och beslut. 

Anställda upplevs hålla fast i verksamhetens äldre rutiner i stället för att söka anpassa sig till 

de nya. Detta genererar en känsla av att vara motarbetad och upplevelsen av att FLC befinner 

sig på ett annat plan än underordnade anställda. 

Kajsa; ”Trots att jag varit där i två år så känner jag att det fortfarande är så att vi inte riktigt 

är på samma plan. Dom lever, som jag sa, fortfarande i dåtiden. Och det påverkar ju såklart 

för att jag ses som någon som driver framåt men dom är inte där.” 

Lisa; ”Det är ju en grupp.. många av dom som jobbar har en tendens till ett allmänt missnöje 

och det är inget missnöje som kommer fram till mig på rätt väg utan det kommer alltid fram 

bakvägen. Där har jag min nackdel att jag sitter som jag sitter, jag hade mått bättre av att 

inte veta dom här sakerna.” 



 

 

Thomas: ”[..]det gäller ju att få med alla människor på tåget vilket är en omöjlighet för där 

är alltid personer som i det tysta liksom jobbar åt ett annat håll lite. Men det läget får man 

också gilla på något vis, så är det bara.” 

FLC:s placering mitt i verksamheten upplevs både stärka och begränsa samarbetet med 

underordnade anställda. Informanterna upplever, på grund av FLC:s tillgänglighet, att 

anställda hellre ber om hjälp än söker lösa sina arbetsrelaterade problem på egenhand. Detta 

resulterar i upplevelser av att anställda överutnyttja samarbetet med FLC, vilket uttrycks vara 

stundtals påfrestande. 

Elin; ”Det kan ju vara en begränsning att när distansen behöver infinna sig, när jag behöver 

tid till att tänka över vad som har hänt så har jag inte alltid den tiden. Jag har mitt kontor 

precis vägg i vägg med verksamheten och det är ju väldigt lätt att gå in och söka upp 

mig.[..]Ni kan inte komma in till mig med vad som helst, jag behöver arbetsro och sitter här 

inne av en anledning. Närheten är både givande och begränsande.” 

Anställda förväntar sig att FLC ska se till såväl helheten så som detaljer i verksamheten, agera 

stöd och visa hänsyn för anställdas känslomässiga och personliga behov. Rimligheten i dessa 

förväntning är varierande, menar informanterna. Det finns en förväntning om att FLC:s 

hänsyn, till viss del, ska skräddarsys efter respektive anställd individs behov, något som 

informanterna upplever som omöjligt. Oftast är de mer orimliga förväntningarna relaterade till 

underordnade anställdas fritid i form av schemaläggning och ledighetsansökningar. 

Informanterna använder vid upprepade tillfällen ordet balans när de söker benämna 

svårigheter i olika samarbetssituationer med underordnade anställda. Att ta hänsyn till 

klienternas behov och samtidigt visa hänsyn för underordnade anställdas önskemål beskrivs 

vara en svår balansgång speciellt i anslutning till akuta arbetssituationer. Extra utmanande 

upplevs det att uppnå förståelse hos underordnade anställda för de ställningstaganden som 

FLC måste göra genom sitt ledarskap i akutsituationer. 

Kajsa; ”Det är det här med att kunna förklara varför vi är där. Att vara mån om personalen 

men samtidigt vara mer mån om ungdomarna. Den balansen är det inte, personalen i alla 

fall, förstår.” 

Att framföra kritik eller ge tillsägelser till sina underordnade anställda, liksom konfrontera 

anställda som uppvisar ett dåligt mående, upplever informanterna som både en svår och 

utmanande del i ledarskapet.  Informanterna benämner denna typ av samtal som de svåra 



 

 

samtalen främst på grund av att de oftast uppfattas som obekväma för både FLC och de 

anställda. 

Möjligheten att utöva ledarskap i relation till ställda förväntningar upplevs som problematiskt. 

Under intervjun återkommer informanterna till upplevelsen av att underordnade anställda har 

en förväntning om att FLC ska detaljstyra. Upplevelsen är att FLC förväntas peka med hela 

handen i stället för att vägleda de anställda mot egna initiativ och lösningar. Informanterna 

beskriver detta som en börda. Ambitionen med FLC:s roll uttrycks vara att coacha och skapa 

en självständig arbetsgrupp som agerar lösningsorienterat utan styrande direktiv. 

Johan; ”Ja, det är som jag har beskrivit, att deras förväntningar från början var att jag skulle 

vara chef, jag skulle vara den som bestämde liksom. Det har jag inte levt upp till för jag har 

inte velat leva upp till det. Jag har lagt tillbaka ansvaret på dem.” 

Elin; ”Jag är en person som tycker att det är viktigt att jag driver gruppen framåt men att jag 

samtidigt är en i gruppen. Jag mår inte bra av att peka med hela handen utan jag vill att mina 

anställda ska känna att det är de som sitter på alla svar, jag ska bara hjälpa dem att förstå 

det så att de kan fatta de där egna besluten. Så kan man bolla och stämma av och komma 

fram till rätt fokus men min roll är att lyfta deras arbetsinsats” 

FLC:s möjligheter att som ledare ge stöd till underordnade anställda i utmanande 

arbetssituationer upplevs vara begränsad och det finns en uttryckt önskad om att få ägna mer 

tid åt att stödja och bekräfta anställdas insatser. Överlag uttrycker informanterna en känsla av 

otillräcklighet som en konsekvens av för många förväntningar i förhållande till för lite tid. 

Möjligheten att uppfylla förväntningar upplever informanterna därför bero på FLC:s förmåga 

att delegera i sitt ledarskap. I relation till informanternas upplevelse av att inneha det yttersta 

ansvaret uttrycks delegering som en utmaning och betraktas, i vissa fall, som meningslöst. 

Lisa; ”[..] förväntningarna är lagda på mig att liksom få verksamheten att flyta runt och man 

ska liksom leva upp till allas.. och det är ju inte bara ledningens förväntningar utan det är ju 

allas förväntningar. Vilket nog gör att jag ibland har svårt att lämna över kontrollen i mitt 

ledarskap för att det liksom hela tiden någonstans.. när det går åt helvete så faller det tillbaks 

på mig och då är det bättre att ha kontroll på det hela tiden.” 

Ledarskapet hos FLC präglas av en ständig balansgång mellan att visa hänsyn mot 

verksamheten och hänsyn mot de anställda. Dessa två hänsynstaganden upplevs inte alltid gå 

hand i hand. De anställda visar inte alltid förståelse för att FLC måste agera för 



 

 

verksamhetens bästa i alla lägen genom sitt ledarskap. Det finns en upplevelse av att FLC inte 

tillåtas visa individen bakom chefsrollen i relation till sina underordnade anställda vilket 

begränsar FLC:s möjligheter att ventilera problem. Informanterna upplever att det finns en 

förväntning om att FLC alltid ska hålla sina känslor innanför det professionella skalet vilket 

skapar en känsla av att vara instängd, och att inte får lov att visa människan bakom 

chefsrollen. 

Resultatdiskussion 

Syftet med intervjustudien var att undersöka FLC:s upplevelser av krav och kontroll i den 

privata psykiatri-, och missbruksvården. Genom den fenomenografiska analysprocessen 

visade det sig att informanternas upplevelser av krav och kontroll framförallt var relaterade 

till; chefsrollen FLC, den privata vårdkontexten samt ledarskapsutövandet. Med utgångspunkt 

i nämnde områden delades informanternas upplevelser av krav och kontroll in i de tre 

beskrivningskategorierna Lösa allt (chefsrollen FLC), Frihet i ett ramverk (privat 

vårdkontext) och Att finna balans i ledarskapsutövandet (ledarskapsutövande). Resultatet 

diskuteras utifrån respektive beskrivningskategori. 

Upplevelser av krav och kontroll utifrån chefsroll 

I Beskrivningskategorin Lösa allt sammanställdes informanternas upplevelser av krav och 

kontroll relaterat till FLC:s chefsroll. I likhet med tidigare studier (Hagerman et al., 2015; 

Hales, 2005; Toffoli, 2011; Wolmensjö, 2005) beskriver informanterna upplevelserna av krav 

som det ansvar och de förväntningar som tilldelades chefsrollen FLC genom överordnade 

chefer och underordnade anställda. Krav definierades även som interna (ansvar för personal, 

fysiska lokaliteter etc.) och externa (ansvar för omgivande lagar, konkurrens etc.). Krav var, 

genom detta, upplevelserna av att ha ansvar för allt inom och utom verksamheten liksom 

ansvar för att lösa alla problem kopplade till interna och externa händelser. Informanternas 

sammanlagda upplevelser mynnade därför ut i uppfattningen att chefsrollen FLC hade ansvar 

för att lösa allt på sin aktuella enhet i verksamheten. Upplevelserna av kontroll i denna 

beskrivningskategori var relaterad till möjligheterna att agera, påverka och planera arbetet i 

verksamheten utifrån chefsrollen som FLC, även detta i likhet med tidigare studier (Hagerman 

et al., 2015; Hales et al., 2005). Det upplevdes uppstå en konflikt mellan FLC:s befogenheter 

(kontrollutrymme) och de krav, ”att lösa allt”, som ställdes på chefsrollen. Konflikten uppstod 

bland annat som ett resultat av att förväntas påverka och förändra verksamhetens utseende på 



 

 

ett sätt som inte låg inom FLC:s officiella beslutsutrymme. En kontrollförlust relaterad till 

upplevelsen av att ”lösa allt” uppstod även när denna förväntning kom från både överordnade 

chefer och underordnade anställda samtidigt. Innehållet i förväntningen ”lösa allt” beskrevs 

också bestå i olika krav beroende på vilket håll förväntningen kom ifrån. Från överordnade 

chefer var kraven mer stora och övergripande (ex. bevaka omgivande konkurrens) medan från 

underordnade anställda var krav mer relaterat till praktiska detaljer i verksamhetens arbete 

(ex. delegera arbetsuppgifter). FLC:s chefsroll kan genom studiens resultat beskrivas som 

budbärare, medlare och tolk. Rollen som budbärare består av krav uppifrån där FLC:s 

förväntas omsätta ledningens önskan om förändring, implementering och måluppfyllelse till 

ett praktiskt genomförande. Med andra ord förväntas FLC förankra överordnade chefers idéer 

hos underordnade anställda. Samtidigt förväntas FLC förmedla underordnade anställdas 

önskemål och eventuella missnöjen uppåt i verksamheten. Den medlande rollen blir ofta ett 

resultat av att förmedla önskemål och krav uppifrån och ner, nerifrån och upp. I de fall där 

underordnade anställda motsätter sig ledningens direktiv blir det FLC:s ansvar att se till att de 

anställda kliver på tåget igen och följer anvisningarna. Genom detta uppstår FLC:s roll som 

tolk, att ”översätta” krav uppifrån på ett sådant sätt att det mottas väl nerifrån.  

Upplevelserna av krav och kontroll utifrån kontext 

Beskrivningskategorin Frihet i ett ramverk är en sammanställning av informanternas 

upplevelser av krav och kontroll relaterade till en privat vårdkontext. En privat vårdkontext 

innebär att verksamheten själv ansvarar för sina enheters både kvalitativa och kvantitativa 

innehåll. Detta innebär att FLC inte bara ansvarar för sina underordnade anställda som arbetar 

med verksamhetens vård utan även anställda inom städ, kök, och fastighetsskötsel. I 

situationer där detta breda ansvarsområde innebar frågeställningar som låg utanför FLC:s 

yrkeskompetens uppstod en känsla av kontrollförlust som en konsekvens av kunskapsbrist.  

Att arbeta som FLC inom en privat vårdkontext verkar vara den främsta orsaken bakom 

upplevelserna av kontrollförlust. Till skillnad från den offentliga hälso-, och sjukvården finns 

det inom en privat vårdkontext ingen given budget vid årets början på grund av att årets 

kommande intäkter (i form av beläggning) ej går att förutse (Hagerman et al., 2015; Hales, 

2005; Toffoli, 2011; Wolmensjö, 2005). Detta utgör en grogrund för såväl en känsla av 

kontrollförlust så som höga krav för FLC. Dock upplever informanterna att FLC har 

obegränsade möjligheter att agera inom, och påverka verksamheten vilket skapar en känsla av 



 

 

kontroll. Upplevelsen av att inneha kontroll verkar därmed kunna samexistera med en känsla 

av kontrollförlust. Detta resulterade i beskrivningen ”frihet i ett ramverk” då informanterna 

upplevde sig fria i sin chefsroll men begränsade av det ramverk (av exempelvis ekonomi, 

beläggning, konkurrens och ett brett ansvarsområde) som är ett resultat av den privata 

vårdkontextens förutsättningar. 

Upplevelser av krav och kontroll utifrån ledarskapsutövande 

I beskrivningskategorin Att finna balans i ledarskapsutövandet sammanfattas upplevelserna 

av krav och kontroll med utgångspunkt i ledarskapsutövande och samarbete med 

underordnade anställda. Enligt Hannah et al. (2009) kan den kontext en ledare befinner sig i 

påverka hur ledarskap utövas. I studien framkommer det att informanterna upplever sina 

möjligheter att stödja sina underordnade anställda som begränsade. Anledningen till detta 

uppges vara att FLC:s arbetstid inte anses motsvara omfattningen av krav och förväntningar 

som riktas mot chefsrollen. Omständigheterna bidrar därmed till att FLC inte har lika stora 

möjligheter som de önskar att stödja och bekräfta sina underordnade anställda vilket skapar en 

känsla av kontrollförlust i ledarskapsutövandet. Underordnade anställda upplevs även ha en 

önskan om att bli detaljstyrda vilket krockar med FLC:s ambition att agera coachande i sitt 

ledarskap. Informanterna beskriver det som ett krav i sitt ledarskapsutövande att agera chef i 

stället för ledare. Det finns inte utrymme till att utveckla FLC:s chefsroll till ett coachande 

ledarskap varför kontrollen över vilken typ av ledarskap som ska utövas tycks hamna hos 

underordnade anställda. Att det finns en uttryckt önskan om att bli detaljstyrd kan vara en 

konsekvens av de ansvar arbetet i en vårdrelaterad kontext innebär. Arbete med utsatta och 

psykiskt sjuka människor kräver noggrannhet med litet utrymme för misstag. Pressen på 

anställda att inte misslyckas med klienters vård kan generera en önskan om att få exakta 

instruktioner för hur arbetet ska utföras för att på så vis stå fria från skuld vid ett eventuellt 

misslyckande. Med detta sagt kan därmed kontexten antas ha en betydelse för vilket ledarskap 

som anställda behöver/efterfrågar. I studien framkommer också att FLC på grund av det 

ansvar som omgivande kontext skapar (så som ansvar för klienter) har svårt för att avlasta sig 

själva genom att delegera arbetsuppgifter vidare. Detta anses vara en konsekvens till följd av 

att det slutgiltiga ansvaret faller tillbaka på FLC oavsett om FLC delegerar uppgifter vidare 

till andra i verksamheten. På grund av att FLC innehar det slutgiltiga ansvaret behåller FLC 

hellre sin tunga arbetsbörda, för att på så vis bibehålla den yttersta kontrollen, och för att inte 

tvingas städa upp efter, eller stå till svars för andras misstag. Akuta händelser anses också 



 

 

begränsa FLC:s möjligheter att agera stöd i sitt ledarskap. Vid akuta händelser är FLC:s fokus 

att lösa problem kopplade till klienterna och därigenom blir utrymmet för att stödja anställda 

begränsat. Förutsättningarna för FLC att agera ledare kan i ljuset av detta betraktas som en 

konsekvens av den kontext FLC befinner sig i, i enlighet med tidigare studier (Hannah et al., 

2009).  

Teorin om situationsanpassat ledarskap (Thompson & Vecchio, 2009) stödjs inte av studiens 

resultat. Genom studien framgår det att FLC:s ledarskap anpassas efter specifika situationer i 

kontexten. Dock sker denna anpassning som en konsekvens, snarare än ett medvetet val, av 

kontexten. Kontexten (i form av upplevelser av krav och kontroll inom den privata psykiatri 

och missbruksvården) inverkar därmed på vilken typ av ledarskap (detaljstyrande i stället för 

coachande) som FLC utövar. Ledarens påstådda förmåga att bemästra och styra ett 

organisatoriskt sammanhang genom sitt ledarskap (Thompson & Vecchio, 2009) kan därmed 

ses som begränsad.  

Resultat i relation till krav, kontroll och stödteorin 

Utifrån krav, kontroll och stödteorin kan en obalans mellan teorins faktorer generera ohälsa i 

form av stress och spänt arbete. I enlighet med teorin uppstår en känsla av kontrollförlust i 

FLC:s arbete oftast som ett resultat av höga krav och begränsad kontroll (Robert & Karasek, 

1979; Karasek & Theorell, 1996). Att inneha stöd från chef eller kollegor kan kompensera för 

höga krav och litet kontrollutrymme liksom höga krav i kombination med begränsat 

kontrollutrymme kan bidra till berikning i arbetet (de Lange et al., 2003; Theorell & Karasek, 

1996; Rivkin et al., 2015). Genom föreliggande studie har det visat sig att upplevelsen av stöd 

inte alltid har den kompenserande, eller dämpande effekt, på upplevelserna av krav och 

kontroll som ursprungsteorin föreslår. Att inneha stöd i kombination med kontroll har inte 

heller alltid visat sig ha den dämpande effekt på höga krav som föreslås genom teorin. Ett 

exempel på en sådan situation är när FLC måste hävda verksamheten i rådande konkurrens. 

Krav består här av att hävda och konkurrera och kontrollförlust uppstår som ett resultat av att 

inte kunna påverka konkurrerande verksamheter. Situationer i studien som beskrevs innehålla 

såväl höga krav som begränsad kontroll men som inte uppfattades som påfrestande eller 

stressande var akuta händelser. Vid en akut händelse har FLC ingen möjlighet att kunna 

förutse händelsens uppkomst och kan därmed inte kontrollera den. Samtidigt har FLC krav på 

sig att förebygga och hantera sådana händelser. Informanterna upplever sig inte vara stressade 



 

 

över att akuta händelser kan inträffa eller faktiskt inträffar. Akuta händelser ses överlag inte 

som ett ”problem” vilket, enligt Hannah et al. (2009), kan vara en konsekvens av att händelser 

som sker frekvent tillslut leder till avdramatisering och avtrubbning. Stress upplevs i stället 

uppstå som en konsekvens av händelsernas efterspel. När en händelse har inträffat ökar FLC:s 

kontroll då det finns uttalade rutiner för hur sådana händelser ska hanteras och det finns även 

stöd uppifrån som FLC kan nyttja. Trots detta, och i motsatts till krav, kontroll, och stödteorin 

(Robert & Karasek, 1979; Karasek & Theorell, 1996) är det i sådana situationer FLC upplever 

sig vara som mest stressad och belastad i sitt arbete. Stress och belastning upplevs vara ett 

resultat av att omfattningen av krav ökar plötsligt och att problem förväntas lösas snabbt. Tid 

verkar därmed utgöra en betydelse för hur krav, kontroll, och stödteorins faktorer upplevs av 

individen något som även kunde ses i Ericsson & Augustinssons studie (2015).  

Metoddiskussion 

Uppsatsens valda metoder diskuteras utifrån intervjustudie respektive litteraturöversikt. 

Intervjustudie 

Majoriteten av studiens informanter (N=7) är kvinnor vilket kan anses vara representativt för 

undersökt population då hälso- och sjukvården betraktas som en kvinnodominerad bransch. 

Under urvalsprocessen ombads FLC:s närmsta överordnade chefer välja vilka FLC de ville 

tillfråga för deltagande i studien. Ett sådant förfarande kan skapa ett urval där endast 

informanter som anses representerar utvald verksamhet på ett bra sätt väljs ut vilket kan 

generera ett missvisande datamaterial (Fink, 2008). Dock har det i denna urvalsprocess 

framkommit att samtliga individer med rollen som FLC tillfrågats vilket minskar risken för ett 

missvisande urval.  

En kvalitativ studiemetod är att föredra om syftet är att studera människors erfarenheter av sin 

omgivande livsvärld (Kvale, 1997) vilket var fallet i aktuell intervjustudie. En kvalitativ 

metod försvårar dock möjligheten att dra några generella slutsatser eller påvisa samband 

mellan undersökta fenomen. En semistrukturerad intervjuguide bestående av mestadels öppna 

frågor har använts för att samla in studiens datamaterial. Öppna frågor kräver tydlighet, att 

intervjuaren har lyckats formulera frågorna på ett sätt som minskar risken för missförstånd 

som i sin tur kan ge missvisande svar. Öppna frågor bidrar å andra sidan till att informanterna 

har möjlighet att beskriva sina upplevelser på ett fritt och genomgående sätt vilket kan minska 

risken för missförstånd under intervjun. Att undersöka upplevelser kopplade till faktorer i en 



 

 

teori förutsätter att intervjuns frågor formulerats på ett sådant sätt att upplevelserna av 

faktorerna blir det centrala i intervjun. Med detta sagt bör ord eller formuleringar som 

relaterar till intervjuarens egen förförståelse, och som kan styra informanternas besvarande av 

frågor, undvikas. I aktuell intervjuguide har andra ord och begrepp än de relaterade till krav 

och kontroll teorin använts. Användning av andra ord än de faktiska kan bidra till att 

informanternas svar blir mindre låsta på grund av sin värdering av specifika ord eller begrepp. 

Dock är det av betydelse att, genom exempelvis pilottester av intervjuguidens frågor (Fink, 

2008) undersöka om de ord som använts verkligen fångar in upplevelser relaterade till den 

undersökta teorin. Majoriteten av studiens intervjuer (N=9) genomfördes under personliga 

möten och resterande genom telefonsamtal. Intervjuer som sker ansikte mot ansikte ger 

intervjuaren möjlighet att läsa in kroppsspråk och minspel något som kan ge en djupare 

förståelse för informanternas svar. Samtidigt kan intervjuer som sker under personliga möten 

göra att både intervjuare och informant lägger in sin förförståelse i samtalet med den andra. 

Förtroende för intervjuaren kan också påverkas av en sådan förförståelse vilket i sin tur kan 

påverka informantens besvarande av frågorna. Intervjuer som sker per telefon tar bort 

möjligheten att läsa in underliggande känslor eller betydelser som förmedlas genom 

informantens kroppsspråk (Kvale & Brinkman, 2014). En telefonbaserad intervju kan dock 

bidra till att informanterna blir mer öppna och orädda i sina svar då mötet med intervjuaren 

inte blir lika personligt och konfronterande.   

Bearbetning av intervjustudiens insamlade datamaterial har skett genom en fenomenografisk 

analysansats. Syftet med en sådan ansats är att fånga variationer av upplevelser av ett 

undersökt fenomen (Kvale, 1997). Analysansatsen ansågs lämplig på grund av att faktorerna i 

krav och kontrollteorin kan antas upplevas olika beroende på arbetssituation, person, 

arbetsuppgift, bransch etc. Genom den fenomenografiska analysansatsen blir det möjligt att 

fånga in helheten av samtliga upplevelser som är kopplade till teorin (Kvale, 1997). Om 

exempelvis en fenomenologisk analysansats skulle tillämpats i stället kunde viktiga 

upplevelser av undersökt fenomen gått förlorade och reducerats ner till en generalisering som 

kanske inte gav en fullständig bild av datamaterialet. Fenomenologin vill skala ner ett 

fenomen tills bara kärnan finns kvar medan fenomenografin behåller lagren runt kärnan för att 

visa den sammanlagda helheten av fenomenet i informanternas upplevda livsvärld (Söderlund, 

2003).  



 

 

Tillförlitlighet kan vara ett svårapplicerat begrepp på ett kvalitativt resultat. För att stärka 

tillförlitligheten för studien har COREQ (en checklista för kvalitativa studier) följts. Genom 

att följa denna checklista har en tydligare och mer noggrann återgivelse av studiens förfarande 

relaterat till design, metodval, analys etc. kunnat ges då checklistan syfte är att skapa 

replikerbarhet (Tong et al., 2007). I den aktuella studiens fall har punkter relaterade till 

beskrivningar av studiens informanter valts bort. Detta på grund av att inte informanternas 

identitet ska avslöjas. Då en kvalitativ studie baseras på människors upplevelser finns det 

egentligen inga kunskapsmässiga rätt eller fel som kan påverka uppfattningarnas 

tillförlitlighet. Viktigt för tillförlitligheten är att inte söka styra informanterna i besvarandet av 

intervjuguidens frågor, eller under intervjuns gång. Undvika att lägga in värderande meningar 

eller frågor som går i den riktning som forskaren vill att de ska gå. Under analysprocessen bör 

utdrag från intervjuerna, så som citat, läggas in löpande i texten för att understryka resultatets 

relevans och på så vis stärka dess tillförlitlighet. Att bifoga en bild över analysförfarandet kan 

också bidra till att resultatet blir mer tillförlitligt då läsaren kan följa tankegången bakom 

analysprocessen och hur detta kan kopplas till resultatet (Bryman, 2011; Sjöström & 

Dahlgren, 2002). 

Litteraturöversikt 

På grund av att litteratursökningar endast genomförts i fyra databaser kan relevanta 

litteraturöversikter eller forskningsartiklar inom det studerade ämnesområdet missats. 

Studiens litteraturunderlag bör därmed betraktas utifrån dessa begränsningar, det vill säga, 

underlaget återger troligtvis inte hela bilden av det undersökta ämnesområdet. Bristen på 

funna artiklar (N=6) bidrar även till att underlaget blir begränsat.  

Hälften av litteraturöversiktens utvalda artiklar (N=3) baseras på studier genomförda i 

Sverige. Att flera studier genomförts i Sverige gör att litteraturöversikten sammanställning ger 

en god representativitet till det studerade fenomenet. Resterande artiklar har genomförts i 

USA, Kanada och England där Kanada och England också ger en god relaterbarhet då de har 

en liknande arbetskultur som Sverige. Att artiklarna fokuserar på den offentliga hälso- och 

sjukvården gör att det inte gå att dra några fullständiga kopplingar mellan litteraturöversiktens 

resultat och studiens resultat då de utspelar sig i olika kontext. Det är också svårt att dra en 

parallell mellan artiklarnas undersökta populationer och intervjustudiens population. Detta på 

grund av att artiklarnas urval består av olika typer av vårdpersonal med en FLC position, som 



 

 

inkluderar patientkontakt, vilket inte är fallet i undersökt population där urvalet består av rent 

administrativa chefer som inte har hand om patientvård. 

Implikationer för fortsatt forskning 

Studien har bidragit med kunskap om hur krav och kontroll kan upplevas i en privat 

vårdkontext. Genom studien har det framkommit att en obalans mellan upplevelserna av krav, 

kontroll och stödteorins faktorer inte nödvändigtvis behöver innebära stress eller påfrestningar 

i arbetet inom aktuell kontext. Studien har därmed utvidgat kunskapen om hur faktorerna i 

krav, kontroll och stödteorin kan relaterar till varandra. Utifrån studiens resultat har 

upplevelserna av krav och kontroll visat sig påverkas av tid och kontext, något som kan bidra 

med kunskap till vidare studier av teorin inom arbetslivet. Utöver detta bidrar även studien 

med kunskap om hur krav och kontroll kan upplevas utifrån ett första linjens chefsperspektiv. 

Framtida studier bör vidare undersöka eventuella kopplingarna mellan krav, kontroll och 

stödteorins faktorer med tid och kontext. Den utvidgade teorin bör testas genom kvantitativa 

studier för att en jämförelse ska kunna genomföras både inom vården (privat och offentlig) 

och mellan andra branscher. Vidare studier bör även undersöka den utvidgade teorins 

eventuella kopplingar till stress och ohälsa i arbetslivet. 

Slutsats 

FLC inom den privata psykiatri-, och missbruksvården upplevs vara en chefsroll präglad av 

omfattande helhetsansvar i kombination med både goda och begränsade möjligheter att 

påverka. Upplevelserna av krav och kontroll beskrivs vara ett resultat av FLC chefsroll, 

omgivande kontext och ledarskapsutövande. Utifrån de resultat som framkommit genom 

studien verkar därmed flera faktorer påverka hur FLC erfar krav och kontroll i sitt arbete. Att 

exempelvis addera kontext och ledarskapsposition som faktorer till den befintliga krav, 

kontroll, och stödteorin kan därmed anses kunna utveckla förståelsen för chefers arbetsmiljö, 

möjlighet att utöva ledarskap och möjlighet att stödja underordnade anställda. 
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Bilaga 1. Översikt över intervjustudiens informanter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informant Ålderskategori Antal år i branschen Antal anställda 

Lisa 40-49 4-7 27-37 

Sara 40-49 0-3 5-15 

Anna 40-49 4-7 27-37 

Thomas 50-59 4-7 49-59 

Johan 60-69 7-10 27-37 

Kajsa 40-49 0-3 16-26 

Maria 50-59 4-7 16-26 

Nils 40-49 0-3 5-15 

Elin 30-39 4-7 5-15 

Camilla 40-49 0-3 5-15 



 

 

Bilaga 2. Intervjuguide 

Bakgrundsinformation 

 Hur länge har du tjänstgjort som FLC? 

Huvudfrågor 

 Kan du beskriva din roll som FLC? 

o Vilken typ av ansvar ingår? 

o Vilka möjligheter finns? 

o Vilka utmaningar finns? 

 Hur ser en typisk arbetsdag ut? 

 Finns det situationer i ditt arbete som du upplever som utmanande? 

 Hur upplever du samarbetet med överordnade chefer? 

o Vilken typ av förväntningar upplever du att de har på dig? 

o Hur upplever du dina möjligheter att leva upp till sådana 

förväntningar? 

o Hur upplever du möjligheten att utöva ledarskap i relation till de 

förväntningar du beskriver? 

 Hur upplever du samarbetet med underordnade anställda? 

o Vilken typ av förväntningar upplever du att de har på dig? 

o Hur upplever du dina möjligheter att leva upp till sådana 

förväntningar? 

o Hur upplever du din möjlighet att utöva ledarskap i relation till de 

förväntningar du beskriver? 

 Vilka resurser/egenskaper anser du vara de mest betydelsefulla för att arbeta 

som en första linjens chef inom psykiatri, och missbruksvården? 

Följdfrågor: 

Kan du utveckla? 

Finns det fler sådana exempel? 

 



 

 

Bilaga 3. 

Missivbrev 

Hej! 

  

Mitt namn är Linda Richardsson och jag är utbildad folkhälsovetare som studerar en master i 

arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle. Som en avslutande del i min mastersutbildning 

har jag påbörjat en D-uppsats med inriktning mot första linjens chefers arbetsmiljö och 

ledarskapsutövande. 

  

Studien, som denna D-uppsats bygger på, går ut på att genom intervjuer uppnå en förståelse 

kring första linjens chefers upplevelse av sin chefspositions kravnivå och möjlighet till 

kontroll utifrån den specifika arbetskontext som psykiatri- och missbruksvården utgör. I 

studien kommer jag också att söka förstå hur olika kravtyngda och kontrollbegränsade 

situationer i arbetet är kopplade till dessa chefers upplevelse av stress och 

ledarskapsutövande.  

För att genomföra min studie behöver jag intervjua sammanlagt minst tio första linjens chefer 

gärna med spridd geografisk placering. Intervjuerna kan genomföras via ett personligt möte, 

telefon eller Skype. Jag har tänkt att genomföra själva intervjuerna i mitten av januari, slutet 

av februari men vill gärna boka in dem så snart det är möjligt. Varje intervju kommer att pågå 

under cirka 1 - 1,5 timme och samtliga deltagare kommer att få skriva under ett 

deltagarsamtycke som garanterar deras anonymitet samt konfidentiell hantering av insamlad 

data.  

Studien är helt anonym vilket innebär att verksamhetens namn inte kommer att avslöjas och 

deltagandet är helt frivilligt och kan avbrytas närhelst deltagarna önskar.  

Om ni har några ytterligare frågor, funderingar eller önskemål så tar jag tacksamt emot dessa. 

Ni kan nå mig via min mejladress: lindarichardsson@hotmail.com 

 

Med vänlig hälsning, Linda Richardsson 

 



 

 

Bilaga 4. Analysförfarande 

Benämningar av krav och 

kontroll 

Essens Mening Beskrivningskategori 

Förväntningar (överordnade 

chefer) 

 

Förväntningar (överordnade 

chefer) 

 

 

Möjlighet att uppfylla 

förväntningar (överordnade) 

 

 

Möjlighet att uppfylla 

förväntningar (överordnade) 

 

 

Möjlighet att uppfylla 

förväntningar (överordnade) 

 

 

 

Utöva ledarskap i relation 

till ställda förväntningar/ 

Utmanande 

arbetssituationer/  

Utmaningar 

 

Utmaningar 

 

 

Utmaningar 

Samarbete (överordnade) 

 

 

Samarbete (överordnade) 

 

FLC:s arbetsroll 

Lösa allt 

 

 

Enad front 

 

 

Prioritering 

 

 

 

 

Ämnesbredd 

 

 

Inga ursäkter 

 

Gränslöst 

 

 

Uppfylla 

 

Implementera 

 

Utveckling 

 

 

Helhetsansvar 

Närvaro 

 

 

På egen hand 

 

I skottlinjen 

FLC ska lösa alla uppgifter 

som ingår i verksamheten.  

FLC ska se till att 

underordnade anställda 

följer och anpassar sig till 

ledningens direktiv och 

önskade förändringar. 

Olika önskemål från 

verksamhetens olika 

avdelningar, och 

överordnade chefer, gör det 

svårt för FLC att veta vilka 

direktiv som ska uppfyllas 

först. 

Ett brett ansvarsområde 

med anställda inom olika 

yrkesområden gör det svårt 

för FLC att kunna besvara 

allas frågeställningar. 

Alla förutsättningar finns 

där för att uppfylla ställda 

förväntningar. 

FLC:s ledarskaps upplevs 

som gränslöst p.g.a. 

konstant tillgänglighet. 

Möjligheten att leva upp till 

både klienters, 

underordnade anställdas och 

chefers önskemål/krav. 

Att omsätta ledningens och 

överordnades idéer till 

verklighet.  

Att kunna utveckla 

verksamheten mot mål som 

ständigt förändras. 

Ansvar för allt och alla som 

ingår i verksamheten. 

Närmsta chefen är alltid 

tillgänglig och ger stöd när 

behov finns. 

Närmsta chefen tar endast 

kontakt vid uppföljning och 

stöd uteblir. 

Ett konstant flöde av 

frågeställningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Få allt att fungera 



 

 

En typisk arbetsdag 

 

Förväntningar (överordnade 

chefer) 

 

 

 

 

Utmanande 

arbetssituationer 

 

 

Utmaningar 

 

 

Möjligheter 

Oförutsägbarhet 

 

Vara bäst 

 

 

 

 

 

Hävda sig 

 

 

Hålla budget 

 

 

Styrd frihet 

Det blir aldrig som man 

tänkt sig. 

FLC ska se till att 

verksamheten kan 

konkurrera med 

vårdsektorns övriga aktörer 

och se till att verksamhetens 

vård håller en hög kvalitet 

inom givna ekonomiska 

ramar. 

 

Att kunna hävda 

verksamheten bland 

konkurrerande vårdgivare. 

Att lyckas få tillräcklig 

beläggning för att skapa en 

hållbar budget. 

 

Obegränsad frihet inom 

givna ekonomiska ramar. 

 

 

 

 

 

 

Frihet i ett ramverk 

Samarbete (underordnade) 

 

 

 

Samarbete (underordnade) 

 

 

Samarbete (underordnade) 

 

 

Förväntningar 

(underordnade) 

 

 

Förväntningar 

(underordnade) 

 

 

Möjlighet att uppfylla 

förväntningar 

(underordnade) 

 

Möjlighet att uppfylla 

förväntningar 

Givande och begränsande 

 

 

 

Motarbetad 

 

 

Högt i tak 

 

 

Helhetsansvar 

 

 

 

Transparens 

 

 

God kommunikation 

 

 

 

Samarbetssvårigheter 

FLC fysiska placering i 

verksamheten verkar både 

berikande och begränsande 

för samarbetet med 

underordnade anställda.  

Underordnade anställda har 

en tendens till allmänt 

missnöje. 

Det finns en öppen 

kommunikation mellan FLC 

och underordnade anställda. 

FLC ska finnas som ett 

stöd, både på ett mer 

personligt känslomässigt 

plan, men även ge direktiv 

tid till sina underordnade 

anställda och sköta 

verksamheten. 

FLC ska vara rak och tydlig 

i kommunikationen med 

sina underordnade. 

Den goda kommunikationen 

mellan FLC och 

underordnade anställda gör 

det möjligt att uppfylla 

ställda förväntningar. 

Brist på samarbetsvilja hos 

underordnade anställda 

försvårar FLC:s möjlighet 

att uppfylla ställda 

förväntningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att finna balans i 

ledarskapsutövandet 



 

 

(underordnade) 

Möjlighet att uppfylla 

förväntningar (överordnade) 

 

Möjlighet att uppfylla 

förväntningar 

(underordnade) 

 

Utöva ledarskap i relation 

till ställda 

förväntningar/Utmaningar 

 

Utöva ledarskap i relation 

till ställda förväntningar 

 

 

Utöva ledarskap i relation 

till ställda förväntningar 

 

 

Utmanande 

arbetssituationer 

 

 

Utmanande 

arbetssituationer 

 

Utmaningar 

Delegering 

 

 

 

Otillräcklighet 

 

 

Chef kontra ledare 

 

 

Balansgång 

 

 

 

Vara människa 

 

 

Stötta och lösa 

 

 

 

Svåra samtal 

 

Vara ledare 

Möjligheten för FLC att 

delegera arbetsuppgifter 

underlättar möjligheten att 

uppfylla ställda 

förväntningar. 

FLC:s upplever sina 

möjligheter att stödja sina 

anställda som begränsad på 

grund av tidsbrist. 

Underordnade anställda vill 

ha en detaljstyrande chef 

medan FLC vill agera 

coachande ledare. 

Det är en balansgång för 

FLC att visa hänsyn till 

både underordnade 

anställda och verksamheten 

genom ledarskapet. 

Underordnade anställda 

tillåter inte FLC att kliva ur 

sin professionella roll för att 

visa känslor. 

Att kunna ge stöd under, 

och samtidigt lösa 

akutsituationer, som innebär 

hot eller fara för klienter, 

underordnade anställda. 

Att ge underordnade 

anställda feedback och 

kritik. 

Få möjlighet att agera 

ledare i stället för chef. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 5. Granskningsmall kvalitativa studier 

Poängsättning 0 1 2 

Syfte    

Finns det ett för studien 

väldefinierat 

syfte/frågeställning? 

Nej Ja  

Metod    

Är datainsamlingen 

tydligt återgiven och 

beskriven? 

Nej Ja  

Är datainsamlingen 

relevant i förhållande 

till studiens syfte? 

Ej relevant Relevant  

Urval    

Var urvalet tydligt 

beskrivet? 

Nej Ja  

Var urvalet 

representativt för vald 

population? 

Nej Ja  

Bortfall > 30%  29-20% 0-19% 

Analys    

Är analysen tydligt 

återgiven och 

beskriven? 

Nej Ja   

Är analysprocessen 

relevant i relation till 

datainsamlingsmetoden? 

Nej Ja  

Etiska aspekter Ej angivna Angivna  

Resultat    



 

 

Uppfylls studiens syfte? Nej Ja  

Är resultatet tydligt 

beskrivet? 

Nej Ja  

Är resultatet begripligt? Nej Ja  

Redovisas resultatet i 

förhållande till en 

teoretisk referensram? 

Nej Ja  

Är resultatet överförbart 

till liknande 

sammanhang? 

Nej Till viss del Ja 

Diskussion    

Diskussion av egenkritik 

och felkällor 

Saknas Låg God 

Total poäng (max 18p) P: %: Grad: 

 



 

 

Bilaga 6. Granskningsmall kvantitativa studier 

 

 

 

Poängsättning 0  1 2 

Syfte Ej angivet Knapphändigt God 

Metod    

Metodval adekvat till frågan? Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 

(repeterbarhet möjlig) 

Ej angivet Knapphändig God 

Urval    

Var urvalet tydligt beskrivet? Nej Knapphändigt Ja 

Har rekrytering av studiens 

deltagare utförts på ett för 

studien adekvat sätt? 

Oklart Nej Ja 

Var urvalet representativt för 

vald population? 

Nej Ja  

Var urvalet tillfredställande 

stort i förhållande till studiens 

design? 

Nej Ja  

Var sammansättningen av 

studiens jämförda grupper 

tillräckligt likartad? 

Ej relevant Nej Ja 

Bortfall > 30%  29-20% 0-19% 

Var bortfallet tillfredställande 

lågt i förhållande till 

populationens storlek? 

Nej Ja  

Var relevanta baslinjevariabler 

lika fördelade mellan analys- 

och bortfallsgrupp? 

Ej relevant Nej Ja 



 

 

 

  

Var den statistiska hanteringen 

av bortfallet adekvat? 

Nej Ja  

Mättes utfallet på adekvat sätt 

med validerade mätmetoder? 

Oklart Nej Ja 

Studie    

Var studiens design tydligt 

beskriven? 

Nej Ja  

Analys    

Är vald analys relevant i 

förhållande till studiens 

frågeställning? 

Nej Ja  

Etiska aspekter Ej angivna Angivna  

Resultat    

Frågeställning besvarad Nej Ja  

Resultatbeskrivning Saknas Otydlig Tydlig 

Statistisk analys Saknas Begränsad God 

Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat  

Diskussion    

Diskussion av egenkritik och 

felkällor 

Saknas Låg  God 

Total poäng (max 32p) P: %: Grad: 

 



 

 

Bilaga 7. Artikelmatris 

Författare/Tit

el/År/Land 

Design/Syfte Mätmetod/Urval/Bo

rtfall 

Resultat Kommentar Kvalitet 

Grad I: 80% 

Grad II: 70% 

Grad III: 60% 

Ericsson, U. & 

Augustinsson, 

S. (2015). The 

role of first 

line managers 

in healthcare 

organisations 

– a qualitative 

study on the 

work life 

experience of 

ward 

managers 

Sverige 

Longitudinell kvalitativ, 

interaktiv intervju-, och 

observationsstudie 

Beskriva gruppchefers 

erfarenheter av sin 

professionella roll, sitt 

arbete och hur de 

hanterar det dagliga 

arbetet 

Observationer, dialog 

& semistrukturerade 

djupintervjuer 

5 gruppchefer & 1 

chefssekreterare med 

sjuksköterskebakgrun

d 

Bortfall:0% 

Gruppcheferna beskriver 

sin arbetsroll som utsatt 

för konstanta, 

opåverkbara 

förändringar, dominerad 

av administrativa 

arbetsuppgifter och med 

fullständigt 

informationsansvar till 

sina underordnade 

anställda. 

Studie som pågått under 

sammanlagt fyra år 

Endast kvinnor deltog i 

studien 

Grad:I 

Hagerman et 

al. (2015). 

Male first-line 

managers’ 

experiences of 

the work 

situation in 

elderly care: 

an 

empowerment 

perspective 

Sverige 

Kvalitativ intervjustudie 

Beskriva manliga FLC:s 

erfarenheter av sin 

arbetssituation inom 

äldrevården 

Semistrukturerade 

intervjuer 

14 manliga FLC från 

den offentliga och 

privata äldrevården 

Bortfall:0% 

FLC beskriver sin 

arbetssituation som 

komplex och utmanande, 

och utmaningarna som 

en drivande kraft. 

Tydlig koppling mellan 

syfte och resultat 

Analys av 

intervjumaterial något 

vagt beskriven 

Grad:I 

Hales, C. 

(2005). Rooted 

in supervision, 

branching into 

management: 

Continuity and 

change in the 

role of first-

line manager 

England 

Tvärsnittsstudie, mixed 

methods 

Undersöka innehållet i 

FLC:s arbetsroll, hur 

och på vilket sätt 

arbetsrollen utvecklats 

 

Strukturerade 

frågeformulär & 

semistrukturerade 

intervjuer 

135 FLC från 

offentlig och privat 

industri 

Bortfall:32,5% 

Kärnan i arbetsrollen 

som FLC utgjordes av 

”resultatorienterad 

övervakning”, utöver det 

bestod rollen av 

varierande 

uppgifter/ansvar 

relaterade till förvaltning 

av arbetsområdet, 

översätta teori till 

praktik, agera operativ 

chef över arbetsgruppen 

och affärschef över 

enheten. 

Utförlig beskrivning av 

metodavsnitt därmed 

god replikerbarhet. 

Grad: I 

Johansson, G. 

et al. (2013). 

Role stress 

among first-

line nurse 

managers and 

registered 

nurses – a 

comparative 

study 

Sverige 

Tvärsnittsstudie 

Undersöka möjliga 

skillnader i 

självrapporterad hälsa 

mellan FLC sköterskor 

och sjuksköterskor 

genom olika 

psykosociala faktorer 

(t.ex. krav, kontroll och 

stöd från chef i arbetet) 

Onlinebaserad enkät 

64 FLC sköterskor 

och 908 

sjuksköterskor från ett 

universitetssjukhus 

Bortfall: FLC 

sköterskor 28% 

Sjuksköterskor 50% 

FLC uppgav att de ofta 

kände sig trötta och 

utmattade fysiskt och 

mentalt efter en 

arbetsdag. FLC:s 

upplevde sig inte kunna 

påverka sin 

arbetsbelastning men att 

de hade möjlighet att 

påverka sina 

arbetsuppgifter. 

Ojämn fördelning 

mellan män och 

kvinnor. En 

överväldigande 

majoritet av studiens 

deltagare var kvinnor. 

Grad:II 

Preston, M. Tvärsnittsstudie Enkäter Upplevd kontroll över Något otydlig Grad:II 



 

 

 

 

 

 

  

(2015). Case 

manager job 

strain in public 

welfare 

agencies: Job 

demands and 

job control’s 

additive 

effects, and 

instrumental 

feedback’s 

mediating role 

USA 

Undersöka krav och 

kontrollmodellens 

förmedlande effekt på 

kontrollspannet hos 

socialsekreterare 

349 socialsekreterare 

med en arbetsledande 

roll 

Bortfall:16,7% 

arbetet och upplevda 

arbetskrav hade ett 

signifikant samband med 

upplevd arbetsbelastning. 

metodbeskrivning. 

Wong, C., A.  

et al. (2015). 

Examining the 

relationships 

between span 

of control and 

manager job 

and unit 

performance 

outcomes 

Kanada 

Icke experimentell 

enkätstudie 

Undersöka sambandet 

mellan FLC 

självkännedom, 

kontrollspann (antal 

anställda), mellan deras 

och arbetsgruppens 

arbetsprestationer 

Onlinebaserade 

enkäter 

121 FLC från 14 olika 

akademiska sjukhus 

Bortfall:76% 

Ett stort kontrollspann 

ökade risken för 

överbelastning. Ett litet 

kontrollspann ökade 

känslan av kontroll och 

arbetstillfredsställelse. 

FLC självkännedom hade 

en stark positiv effekt på 

känslan av kontroll över 

arbetet. Antalet år som 

chef hade ett svagt 

signifikant samband med 

känslan av kontroll över 

arbetet. 

Datainsamling skedde 

genom två olika 

onlinebaserade enkäter 

Stort bortfall. 

Grad:III 



 

 

Bilaga 8. Sökstrategi och urvalsprocess 

Sökord PsycINFO CINAHL SocINDEX Web of Science Antal utvalda 

(”first line manager*” 

OR ”FLM” OR ”first-

line manager*” OR 

”front line manager*” 

OR front-line 

manager*” OR 

“manage*” OR fist-

line leadership OR 

first line leadership 

OR leadership) AND 

”demand and control” 

OR ”demand-control” 

OR ”demand and 

control model*” OR 

”demand-control 

model*” OR ”DC-

model*” OR ”DC”) 

AND (Experience* 

OR  view*) 

2 4 5 17 7 

(”first line manager*” 

OR ”FLM” OR ”first-

line manager*” OR 

”front line manager*” 

OR front-line 

manager*” OR 

“manage*” OR fist-

line leadership OR 

first line leadership 

OR leadership) AND 

(control) AND 

(Experience* OR  

view*) 

18 9 5 61 10 

(”first line manager*” 

OR ”FLM” OR ”first-

line manager*” OR 

”front line manager*” 

OR front-line 

35 60 23 585 13 



 

 

manager*” OR 

“manage*” OR fist-

line leadership OR 

first line leadership 

OR leadership) AND 

(demand*) AND 

(Experience* OR  

view*) 

 

Urvalsprocess. 

 

Utvalda artiklar efter 
databassökning: 30 

Antal utvalda artiklar 
efter läsning av 

abstract: 12

Antal utvalda artiklar 
efter 

kvalitetsgranskning: 
6

Antal presenterade 
artiklar: 6


