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Förord 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till Region Värmland för att ni gjorde denna studie 

genomförbar. Vi vill speciellt tacka respondenterna, utan ert deltagande hade studien inte 

varit möjlig, tack! 

Vi vill även tacka vår handledare Carin Håkansta för guidning och goda råd. Vi vill till sist 

tacka varandra för ett gott samarbete och en rolig tid tillsammans! 

Under framställandet av denna uppsats har vi som författare fördelat arbetet lika mellan oss. 

Vi har båda skrivit och kontrolläst samtliga delar av uppsatsen samt sökt information i såväl 

böcker som databaser. Tillsammans har vi samlat empiri i form av kvalitativa intervjuer, 

information från Region Värmlands intranät och statistik från Socialstyrelsen. Vi har 

tillsammans analyserat och fört diskussioner kring teorier och den framkomna empirin. 

Utifrån det har vi kunnat se såväl samband som olikheter, kunnat dra slutsatser och besvara 

våra frågeställningar.  

 

Karlstad, juni 2019 

Beatrice Fernlöf 

Julia Björklund 
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Sammanfattning 
Region Värmland lider av brist på sjuksköterskor och samtidigt väljer chefer i första linjen i 

slutenvården att avsluta sitt chefsuppdrag innan den kontrakterade tiden på fyra år löpt ut. 

Chefer i första linjen är mellanchefer med krav från såväl överordnade som medarbetare, och 

det kan vara svårt att leva upp till alla förväntningar. Syftet med studien är att studera varför 

många av chefer i första linjen väljer att inte fullgöra sittchefsuppdrag. Genom att studera 

hur cheferna upplever arbetskraven från arbetsgivaren och medarbetarna, kontrollen över det 

egna arbetet och det sociala stödet besvarar vi studiens huvudfråga där vi undrar varför det 

är hög personalomsättning på första linjens chefer i Region Värmland.  

Studiens datainsamling har genomförts med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

med nio chefer i första linjen som arbetade på olika avdelningar i Region Värmlands 

slutenvård. Studiens teori har baserats på Karaseks & Theorells krav- och kontrollmodell, 

socialt stöd, Demeroutis et al JD-R modell, känsla av samhörighet, chefskap och ledarskap 

samt organisatorisk uppbyggnad. Med hjälp av den teoretiska referensramen har studiens 

intervjuguide formulerats. 

Studiens resultat visar att de studerade cheferna i första linjens arbetsbelastning och 

arbetskrav är höga. Kontrollen upplevs hög när det gäller det vardagliga arbetet i 

verksamheten, men den är låg när det gäller bemanning och beslut som fattas högre upp i 

organisationen. Socialt stöd är en avgörande faktor för att cheferna i vår studie ska kunna 

prestera i sin arbetsroll och uppnå tillfredsställande resultat. Det är problematiskt för 

cheferna att leva upp till de krav och förväntningar som sätts på dem eftersom kraven inte 

möts av tillräckliga resurser. Dessutom har många av cheferna i vår studie ambitioner om att 

arbeta med ledarskap och utvecklingsarbete, men flera av dem fastnar i bemanning där de 

bland annat behöver ersätta sjukskriven personal. Bakgrunden till bemanningsproblematiken 

är bristen på sjuksköterskor, vilket gör att de befintliga sjuksköterskorna har för hög 

arbetsbelastning och bränner ut sig. Det leder vidare till en ond spiral av underbemanning. 

De höga arbetskraven, den begränsade kontrollen och det svårtillgängliga stödet kan bidra 

till att chefer i första linjen avslutar sitt uppdrag i förtid. Det kan vara orsaken till den höga 

personalomsättningen av första linjens chefer i Region Värmland.  
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1. Inledning 
Att det är brist på personal inom hälso- och sjukvård är något vi ständigt får rapporterat i 

diverse medier. Sveriges television (2018-03-19) rapporterar att bristen på undersköterskor 

i Värmland är större än på många år. Att sjukvårdspersonalen måste bli fler, det uttrycker 

samtliga partiledare i Sveriges riksdag att de är överens om inför riksdagsvalet 2018 

(Expressen 2018-08-29). Inom Region Värmlands slutenvård, vilket är hälso- och sjukvård 

som kräver intagning på vårdinrättning och sjukhus (2 kap 4 § Hälso- och sjukvårdslagen), 

arbetar cirka 110 chefer i första linjen och personalomsättningen bland dem är cirka 20 

procent 1. Denna siffra innebär att ungefär 22 chefer avslutar sitt chefsuppdrag varje år. 

Några av dem går i pension, några har fullföljt sitt chefsuppdrag men några av dem har 

avslutat sitt chefsuppdrag i förtid. Chefer i första linjen är de chefer i en linjeorganisation 

som arbetar närmast medarbetarna och de beskrivs ofta sitta i kläm mellan organisationen 

och medarbetarna. Det beror på att de förväntas representera såväl medarbetare som 

arbetsgivare beroende på sammanhang (Ericsson & Augustinsson 2015, s 281-288).  

 

Den höga personalomsättningen av första linjens chefer kan bero på att många chefer inte 

slutför sina fyra år som chef som de kontrakterat, utan avsäger sig uppdraget innan det löpt 

ut. Genom att undersöka vilka faktorer som orsakar personalomsättningen har det gett oss en 

inblick i första linjens chefers arbetsmiljö samt vad som påverkar dem till att inte slutföra 

sitt uppdrag som chef. Enligt Arbetsmiljöverket (2017) anser 7 av 10 kvinnor i åldrarna 30-

49 anser att de har för hög arbetsbelastning. Andelen sjuksköterskor, vilket är den största 

yrkesgruppen inom hälso-sjukvård, utgörs till 88 procent av kvinnor (Socialstyrelsen 2016). 

Ur ett arbetsvetenskapligt perspektiv är det därför intressant att lägga störst fokus på denna 

målgrupp. Det är dessutom ett intressant område att studera för att undersöka hur olika 

arbetsrelaterade faktorer påverkar personalomsättning.  

 

Genom att undersöka första linjens chefers arbetssituation kan vi förstå hur kraven från såväl 

deras medarbetare och högre chefer ser ut, hur de upplever sin kontroll över arbetet och hur 

det påverkar chefskapet. Vidare har vi undersökt vad cheferna har för resurser i sin vardag 

och om dessa är tillräckliga. Detta har gett oss en inblick i hur deras psykosociala mående 

påverkas i förhållande till arbetsbelastningen. 

 

Att studera personalomsättningen bland första linjens chefer är viktigt och avgörande för att 

förstå bristen på sjukvårdspersonal i Region Värmland och deras arbetssituation. Den höga 

personalomsättningen kan bero på att första linjens chefer har en förväntan och ambition om 

att kunna förändra och förbättra arbetssituationen för sin avdelning. Men på grund av att de 

fastnar i de dagliga åtaganden som kan innehålla bemanning och administrativa uppgifter, 

slutför de inte sitt uppdrag. Kanske får första linjens chefer inte får en rättvis bild av den 

tjänst de sökt och därför väljer att avsluta sitt uppdrag, eftersom de inte får den möjlighet 

och utrymme att påverka och förändra på sin avdelning. Första linjens chefer är mellanchefer 

med krav från såväl chefer högre upp i hierarkin som från sina underordnade. Det gör dem 

                                                 
1 Petra Eriksson, HR-strateg på Region Värmland 2019-02-22 
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utsatta på grund av att kraven från olika håll kan sträva mot olika riktningar. Att ansvara över 

verksamhetens resultat samtidigt som de ansvarar över sina underordnades välmående, kan 

göra det svårt att tillmötesgå de kraven och förväntningar som finns och därmed göra alla 

nöjda.  

 

Tillsammans med vår kontaktperson på Region Värmland som arbetar som HR-strateg på 

hälso- och sjukvårdsavdelningen, kom vi fram till att studera personalomsättningen bland 

första linjens chefer. Huruvida det skiljer sig åt mellan avdelningarna vad gäller upplevd 

arbetsbelastning, arbetssituation och personalomsättning av chefer är intressant och 

värdefullt för såväl Region Värmlands som för oss. 

 

Vid tidigare forskning har många studerat arbetsbelastning och mellanchefers upplevelser av 

sitt arbete har med hjälp av Karasek & Theorells modell (1990) om krav och kontroll men 

även Demeroutis et al (2001) modell om krav och tillgångar. Detta har vi också gjort, men 

vi har även valt att väga in aspekter som socialt stöd, ledarskap och chefskap samt känslan 

av sammanhang. Det beror på att vi anser att dessa teorier påverkar varandra och därmed kan 

vi koppla dem till vår undersökning. Vi kommer att kombinera och sammankoppla dessa 

teorier för att kunna besvara vårt syfte och våra frågeställningar som vi presenterar i kapitel 

4.1.   

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att studera arbetssituationen hos chefer i första linjen inom 

slutenvården vid centralsjukhuset i Karlstad, för att se vilka faktorer som ligger bakom den 

höga personalomsättningen bland dem. Utifrån diskussion med Region Värmlands HR-

avdelning har vi kunnat formulera syftet för undersökningen som både är intressant ur ett 

arbetsvetenskapligt perspektiv samt ur Regionens förbättringsperspektiv. Genom detta syfte 

har vi formulerat tre frågeställningar för att uppnå syftet. 

 

 På vilket sätt upplever cheferna krav från sina chefer och från sina medarbetare?  

 På vilket sätt upplever cheferna kontroll över sitt arbete? 

 På vilket sätt upplever cheferna stöd från organisationen? 

 

1.2 Upplägg och disposition 
Uppsatsen börjar med en inledning. Där presenterar vi bakgrunden till varför detta område 

är intressant att studera. Vi berättar även vad vi ämnar studera samt på vilket sätt det kommer 

att ske. I inledningen kan ni dessutom läsa om studiens syfte samt frågeställningar för att få 

en tydlig bild över uppsatsens mål.  

 

Efter inledningen följer ett avsnitt om den teoretiska referensramen. I detta kapitel 

presenterar vi de teorier som senare kommer att ligga till grund för analysen av vår empiri. 

Här redogör vi för de teorier vi anser vara relevanta samt intressanta för det område vi 

studerar. I teorikapitlet presenterar vi Karasek & Theorells modell om krav och kontroll, 
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socialt stöd, Demeroutis et al modell om krav och tillgångar, känslan av samhörighet, 

chefskap och ledarskap samt organisatorisk uppbyggnad.  

 

Efter den teoretiska referensramen kommer metodavsnittet. I metodavsnittet presenterar och 

förklarar vi vårt val av metod. Vi har gjort en kvalitativ studie som bygger på intervjuer. Här 

presenterar vi bland annat tillvägagångssätt, urvalsmetod, avgränsningar, metodanalys och 

metodens validitet och reliabilitet.  

 

Metodavsnittet följs av ett avsnitt om analys och resultat. I detta kapitel kopplar vi vår empiri 

till teorierna vi presenterat i den teoretiska referensramen med våra egna tankar och 

tolkningar. Vidare analyserar vi teorierna kopplat till varandra och presenterar resultatet av 

våra genomförda intervjuer.  

 

Sista kapitlet i uppsatsen utgörs av diskussion. Här för vi en diskussion kring vad som 

kommit fram i tidigare kapitel. Vi diskuterar och sammanställer vårt resultat, besvarar våra 

frågeställningar samt presenterar de områden som vi ser som utvecklingsområden för Region 

Värmland.  
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2. Teoretisk referensram  
Nedan presenteras och beskrivs relevant teori och modeller som vi senare kommer att knyta 

an med resultatet i denna studie. Vår teoretiska referensram består av krav och kontroll, 

socialt stöd, krav och tillgångar, känsla av samhörighet, chefskap och ledarskap samt 

organisatorisk uppbyggnad.  

 

2.1 Krav och kontroll 
Karasek & Theorell (1990, s 1) skriver om arbetsrelaterad stress. När en arbetstagare är 

stressad ser arbetsgivaren ofta endast till symptomen som uppstår vid stress och vill åtgärda 

det, snarare än att gå till roten av problemet, nämligen organisationen. Detta är problematiskt 

eftersom den primära arbetsrelaterade stressfaktorn har visat sig vara bristande kontroll i 

förhållande till kraven som ställs på arbetstagaren (Karasek & Theorell 1990, s 9). Vidare 

beskrivs hur studier kring arbetsrelaterad stress visar att det inte är kravet av arbetet i sig som 

är stressfaktorn, utan det är organisationens struktur av arbete som har en stor påverkan på 

stressrelaterade sjukdomar. Genom att låta medarbetarna vara en del av besluten som tas på 

arbetsplatsen ger arbetsgivaren medarbetarna möjlighet till att påverka organisationens 

struktur på ett sätt som genomströmmar hela organisationen (Karasek & Theorell 1990, s 

14f). Detta är viktigt i en demokratisk organisation som strävar för att motverka motstånd 

från medarbetarna och uppnå effektivitet och produktivitet.  

 

Karasek & Theorell (1990, s 31f) har utvecklat en modell där syftet är att påvisa hur 

arbetstagares psykiska tillstånd och mående generellt formas av olika kombinationer 

arbetskrav och kontroll. 

 

 
Figur 1.  

Karasek & Theorells krav- och kontrollmodell Källa: Eriksson, 1998:37. 

Modellen är uppdelad i fyra huvudtyper av arbete, sett utifrån mängden arbetskrav och 

mängden kontroll (Eriksson 1991, s 157). Begreppet arbetskrav innebär den ansträngning 

eller insats som krävs för att arbetet ska kunna utföras. Kontroll innebär i detta sammanhang 

det samma som egenkontroll, vilket betyder den handlingsfrihet eller det beslutsutrymme 

som ges i arbetet. Kategorierna består av arbeten med hög belastning, aktiva arbeten, arbeten 

med låg belastning och passiva arbeten. Tvärsgående genom fyrfältsmodellen går en 

stressdiagonal samt en aktivitetsdiagonal som mäter mängden stressupplevelse och 
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aktivitetsupplevelse i arbetet. Stressdiagonalen visar att ju mer stress man utsätts för, desto 

större risk för psykisk ohälsa riskerar man ifall ökade arbetskrav inte möts med ökad kontroll. 

Aktivitetsdiagonalen visar att ju längre ut man kommer på den, desto närmare kommer man 

en optimal inlärningssituation. Detta innebär att aktiva arbeten skapar förutsättningar till att 

arbetstagare utvecklas i arbetet (Eriksson 1991, s 157).  

 

Arbeten där det ställs höga krav och där kontrollen är låg utgör den kombination som orsakar 

störst risk för psykologiska besvär som ångest och depression (Karasek & Theorell 1990, s 

285ff). Medarbetare och chefer som upplever hög arbetsbelastning och låg kontroll arbetar 

under hög press från chefer eller hårt styrda rutiner där de inte har något inflytande på hur 

de kan utforma sina arbetsuppgifter. Den låga kontrollen kan ge en känsla av uppgivenhet 

då man inte kan påverka sin tillvaro på något sätt. Enligt Arbetsmiljöverkets rapport 

Arbetsmiljön 2017 (2018) upplever 32 procent av kvinnorna och 19 procent av männen av 

den sysselsatta befolkningen mellan 16-74 år i Sverige, att de har låg kontroll över sin 

arbetssituation och höga arbetskrav.  

 

Aktiva arbeten är arbeten där man upplever höga krav men också hög kontroll enligt Karasek 

& Theorells modell (1990). Vid den här typen av arbeten ser man ofta arbetsuppgifter som 

kräver hög kunskap inom området. Dessutom ser man ofta hög produktivitet samt 

medarbetare som kontinuerligt utvecklas. Nästa arbete i Karasek & Theorells modell är 

arbeten med låg belastning, där medarbetare har låga krav och hög kontroll. Arbeten som 

finns i denna del av modellen ställer inte höga krav på sina medarbetare men ändå har 

medarbetarna hög kontroll över sina uppgifter. Det innebär att det finns möjlighet till att ha 

ett avslappnat arbete, men med små utvecklingsmöjligheter. Den sista arbetskategorin i 

Karasek & Theorells modell är passiva arbeten. Medarbetaren har då låga krav och låg 

kontroll och detta är den arbetsmodell med näst högst risk att utveckla psykisk ohälsa, efter 

arbeten med hög arbetsbelastning.  

 

2.1.1 Arbetskrav 
Människor utsätts för många olika varianter av stimuli på sin arbetsplats (Eriksson 1991, s 

159). Stimulin kan variera i intensitet och det kan också variera i karaktär. Till exempel kan 

arbetsuppgifterna vara över- eller understimulerade och de kan också bestå av komplexa och 

enkla uppgifter. Vid kognitiv stimulering brukar detta begrepp delas upp i två separata 

dimensioner, nämligen kvantitativ och kvalitativ stimulering. Kvantitativ stimulering 

innebär mängden arbetsuppgifter i förhållande till disponibel tid. Kvalitativ stimulering 

betyder svårighetsgrad, de vill säga vilka kvalifikationer, erfarenheter och kunskap som 

krävs för att kunna utföra en viss arbetsuppgift. Vid en kombination av kvantitativ 

överstimulering och kvalitativ understimulering uppstår den mest ohälsosamma 

arbetssituationen och arbetsbelastningen för en medarbetare menar Eriksson (1991, s 160). 

Till exempel innebär arbete vid löpande band ofta ett högt tempo men mycket simpla och 

repetitiva arbetsuppgifter, vilket resulterar i en ogynnsam arbetssituation. Ytterligare en 

bidragande faktor till ohälsosam arbetssituation i detta exempel är att medarbetaren sällan 

har inflytande att kunna påverka såväl tempo som uppgifter.  
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Den ideala arbetsbelastningen och upplevelsen av arbetet är därför när det finns en jämn 

balans mellan krav och förmåga att kunna utföra (Eriksson 191, s 158ff). Hur mycket stimuli 

varje person behöver för att uppleva balans och tillfredsställelse är givetvis individuellt och 

varierande. Varken över- och understimuli är bra eftersom det kan leda till stress och panik, 

men också passivitet och lathet.  

 

2.1.2 Egenkontroll och handlingsfrihet 
Egenkontroll och handlingsfrihet i arbetet kan definieras som medarbetarens möjlighet att 

kunna kontrollera tempot i arbetet, prioritera arbetsuppgifter och att bestämma hur arbetet 

ska utföras (Eriksson 1991, s 164). Desto mer en medarbetare själv har möjlighet att påverka 

och bestämma i sitt arbete, ju större är chansen att dennes välmående och psykiska hälsa är 

god (Eriksson 1991, s 162ff).  

 

Egenkontrollen i arbetet kan ge många olika positiva effekter, såsom att kunna motverka 

stressfaktorer och att kunna anpassa stressexponeringen till ens egna förutsättningar. Dock 

är det viktigt att poängtera att hög kontroll inte är ett definitivt botemedel mot stress orsakat 

av höga krav eftersom hög kontroll även kan stärka pressen från höga krav. För hög kontroll 

och handlingsfrihet i arbetet kan medföra “beslutsstress” där medarbetaren ständigt vill och 

försöker ompröva sina beslut (Frankenhaeuser & Ödman 1988, refererad i Eriksson 1991, s 

163).  

 

Karasek & Theorell (1990, s 69) beskriver socialt stöd som en ytterligare faktor som påverkar 

den psykiska hälsan i arbetet. Med socialt stöd menas alla sociala interaktioner som på något 

vis är hjälpsamt, antingen från en chef eller från en medarbetare. Medarbetares välmående 

måste vara lika högt prioriterat som vinst för ett företag eller organisation, eftersom 

produktiviteten minskas när en medarbetare får bristande motivation eller inte har möjlighet 

att utvecklas (Karasek & Theorell, 1990, s 161). Vikten av socialt stöd i arbetet kommer vi 

redogöra för mer i kapitel 2.2. 

 

2.2 Socialt stöd 
För att kunna utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt krävs socialt stöd från 

organisationen (Karasek & Theorell 1990, s 69). Lundqvist et al (2018) har gjort en studie 

där syftet var att få förståelse kring chefers upplevelse gällande arbetsrelaterat socialt stöd, 

hjälpmedel och vad som kan hindra cheferna att söka socialt stöd i arbetet. Cheferna 

upplevde att stödet som de fick från sina chefer och underordnade hjälpte dem att prioritera 

sina arbetsuppgifter samt att det ökade deras egen tro på sin kompetens. Om cheferna hade 

motivation och god information vid en förändring resulterade det i att de mötte mindre 

motstånd från sina medarbetare. Ifall de inte underrättats med information inför förändringen 

i god tid upplevde de stress eftersom de då hindrades att kunna delge sina medarbetare vad 

som skulle komma att ske och gälla.  
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Arbetslivsforskaren House (1981, refererad i Eriksson 1991, s 165) stödjer vad som 

framkommer i Lundqvists et al (2018, s 11) studie och uttrycker att socialt stöd är en stor 

resurs. House menar att det finns olika varianter av socialt stöd, nämligen emotionellt stöd, 

värderande stöd, informativt stöd och instrumentellt stöd. Emotionellt stöd handlar om 

grundläggande behov av umgänge och gruppkänsla, vilket kan få direkt betydelse gällande 

individers hälsa och välbefinnande. Värderande stöd innebär att en individ har möjlighet att 

jämföra sig med andra och genom det kunna få bekräftat att man inte är sämre än någon 

annan exempelvis. Informativt stöd betyder att man har tillgång till information som kan 

användas för att bemästra en specifik situation. Instrumentellt stöd är ett handgripligt stöd 

där man kan få avlastning av sina arbetsuppgifter. Att ha tillgång till socialt stöd på 

arbetsplatsen är därför viktigt och direkt avgörande för arbetstagarnas välmående och 

därmed deras presterande. 

 

Lundqvist et al (2018, s 11ff) skriver att cheferna i deras studie ofta vände sig till personer 

utanför arbetsplatsen när de behövde diskutera problem med personal, motivation eller sitt 

ledarskap i allmänhet men även till en viss del till supportfunktioner inom organisationen. 

Lundqvist et al (2018, 11) menar att känslan av tillhörighet på arbetsplatsen är viktig, något 

som Eriksson (1991, s 165) också beskriver. Cheferna i studien uttryckte att det var viktigt 

för deras välmående att känna sig som en del av arbetsplatsen och att de kände sig lyssnade 

på eftersom de annars inte hade kunnat utföra sitt arbete på ett bra sätt. I studien framkom 

även att cheferna tycker att ett gott stöd och praktisk hjälp vid såväl arbetsrelaterade som 

privata händelser är viktigt. Detta är ett resonemang som ligger i linje med Engmans et al 

(2017) studie där de beskriver att stöd från arbetsgivaren vid obalans mellan privatliv och 

arbetsliv har en skyddande inverkan för arbetstagaren. Att samarbeta med kollegor i liknande 

positioner och genomgå diverse ledarskapsutbildningar ger ett användbart nätverk av socialt 

stöd enligt Lundqvists et al (2018, s 14f) studie och menar samtidigt att den praktiska hjälpen 

stärks ytterligare av detta. 

 

Engman et al (2017, s 620) och Lundqvist et al (2018, s 11) uttrycker båda att det sociala 

stödet från arbetsgivaren och organisationen är av stor vikt för att chefernas arbete och 

välbefinnande. Att uppleva kontroll över sina arbetsuppgifter och uppleva arbetsrelaterat 

socialt stöd stärker och är beroende av varandra, vilket är viktigt för chefskapet och för 

ledarskapet. Att uppleva stöd från arbetsgivare och kollegor ger en känsla av sammanhang, 

KASAM, och är avgörande för en persons hälsa och välmående (Antonovsky 1991). 

Eftersom de flesta vuxna tillbringar en stor del av sitt liv på arbetsplatsen betyder de 

mänskliga relationerna i arbetslivet för många mycket och är den mest betydelsefulla 

samvaron och kontakten med andra (Eriksson 1991, 165). KASAM kommer vi att redogöra 

för mer i kapitel 2.4. 

 

2.3 Krav och tillgångar 
Till skillnad från Karasek & Theorells (1990) studier kring krav och kontroll i 

arbetssammanhang, beskriver Demerouti et al (2001) resurser som ett begrepp i förhållande 

till krav. Med resurser räknas bland annat auktoritet, organisatoriskt stöd och socialt stöd.   
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Demerouti et al (2001) utvecklade en modell om krav och tillgångar för att studera 

anledningar bakom utbrändhet. Modellen, job demand and resource model (JD-R modell), 

översätts i svenskt tal till modellen om krav och tillgångar. I modellen beskrivs höga krav i 

arbetet som första delen i en process till att bli utbränd. Den andra delen i processen är 

resurserna man har tillhanda. Om en arbetstagare har höga krav på sig och lite resurser till 

hjälp för att lösa sin situation, menar Demerouti et al (2001, s 502) att denne löper stor risk 

för utbrändhet. Demeroutis et al (2001) JD-R modell har många komponenter som kan 

kopplas till områdena krav och tillgångar men vi kommer endast se till krav och tillgångar 

och inte till deras komponenter. Det beror på att dessa delar är aktuella i det område vi har 

studerat. Karasek & Theorells modell om krav och kontroll skiljer sig från Demerouti et al 

eftersom de lägger stor vikt vid kontroll snarare än tillgångar och resurser.  

 

 
Figur 2.  
Demeroutis et al JD-R modell, 2001. 

 

Corin & Björk (2016) har gjort en studie över chefer som arbetar i första linjen, vilket är de 

chefer som arbetar närmast sina medarbetare. I samband med studien använder de sig utav 

Demeroutis et al (2001) JD-R modell. En förutsättning för en välmående och produktiv 

organisation är en väl fungerande ledning med goda psykosociala arbetsvillkor (Corin & 

Björk, 2016, s 3). Dock beskrev cheferna som medverkade i studien att de generellt kunde 

påverka sitt arbete i liten utsträckning eftersom deras arbete till stor del gick ut på att vara 

tillgängliga för sina medarbetare och “släcka bränder”.  

 

De studerade cheferna uttryckte att de ofta kunde få hjälp med vissa uppgifter genom resurser 

som IT och olika system. Men tyvärr var de olika resurserna ofta komplicerade vilket 

medförde att det sällan fanns tillräckligt med tid för att ha möjligheten att lära sig. Detta 

innebar att trots att det fanns tillgångar och resurser till hjälp för att kunna uppnå kraven, 

fanns det ingen tillgång till tid för att kunna utnyttja tillgången. Cheferna beskrev att de 

saknade stöd från sina chefer i form av stöttning i hur de skulle tänka när det gällde operativt 
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arbete. De saknade dessutom att få feedback från sina chefer på huruvida de gjorde ett bra 

jobb, hur de skulle tänka framöver och vad de hade för förbättringsområden. Brist i 

återkoppling från högre chefer och brist av dialog är ett hinder i chefers arbete då de inte kan 

veta om deras arbetsprestation är tillfredsställande eller inte. Vad som dessutom gav en tydlig 

signal på att de psykosociala arbetsvillkoren inte var goda, var att cheferna i studien förstod 

att deras chefers arbetssituation var högt belastad. Det medförde att de inte bad om den hjälp 

och de resurser som de behövde (Corin & Björk, 2016, s 15f).  

 

Vid många av chefernas sida arbetade administrativ personal som stöttade chefen i dennes 

arbete (Corin & Björk 2016, s 18). Viss del av den administrativa personalen arbetade heltid, 

medan viss del arbetade deltid. Det framgick tydligt att de chefer där administrativ personal 

arbetade heltid höll bra kvalitet och upplevde arbetet lättare, i jämförelse med de chefer där 

den administrativa personalen endast arbetade deltid där det uppvisades lägre kvalitet. 

Studien visade att cheferna upplevde hög arbetsbelastning och ont om tid för återhämtning, 

något som kunde orsaka ohälsa (Corin & Björk 2016, s 19). Detta innebär att en resurs som 

administrativ personal som arbetar stöttande vid sidan av första linjens chefer är en tillgång 

som matchar arbetskraven på ett tillfredsställande sätt. Dellve (2013, refererad av Corin & 

Björk 2016, s 21) menar att goda arbetsrelationer är en viktig resurs för chefer för att kunna 

undvika stress och hantera de krav som ställs på dem. Detta gäller speciellt för nyblivna 

chefer och chefer som har stor personalstyrka under sig.  

 

2.4 Känsla av samhörighet  
KASAM (på engelska: sense of coherence, SOC) står för känsla av sammanhang och är ett 

begrepp myntat av sociologen Antonovsky (Feldt et al 2004, s 323). Begreppet kommer från 

Antonovskys salutogena teorier om hälsa där han fokuserar på hälsans ursprung och vad som 

främjar hälsan (Antonovsky 1991, s 25ff). KASAM blir etablerat i oss redan vid barnsben, 

och utvecklas ständigt under livets gång (Antonovsky 1991, s 122-149). Genom att lära sig 

att hantera konsekvenser av sitt eget och andras handlande i tidig ålder utvecklas de sociala 

resurserna och lärandet att kunna fatta beslut, något som kommer vara viktigt i det sociala 

spelet och känslan av tillhörighet. Livet består av stora åtaganden, livsstilar och sociala roller 

i sociala spel, och dessa åtaganden kan ge en individ en stabil uppsättning av livserfarenheter 

som möjliggör att KASAM kan växa sig stark.  

 

Antonovskys studier och teorier påvisar att individer med hög KASAM upplever ett högre 

välbefinnande och godare hälsa än vad individer med låg KASAM gör (Antonovsky 1987 

refererad i Feldt et al 2004, s 324). Under detta arbete kommer hälsa att användas synonymt 

med välmående i arbetet och på arbetsplatsen, eftersom studien kommer att undersöka första 

linjens chefers upplevelser på arbetet. Individer med hög KASAM uppfattar miljön omkring 

dem på ett tillräckligt bra sätt för att kunna förutse händelser och resurser som krävs av dem 

för att kunna uppnå de krav som ställs på dem. Sådana egenskaper kommer sannolikt leda 

till att gynnsamma uppfattningar av en individs möjligheter att få inflytande på sin 

arbetsplats, och få stöd från sina kollegor och sin chef. Dessutom har personer med hög 

KASAM en större förmåga att mobilisera och generera resurser på arbetsplatsen, än vad en 
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person med låg KASAM har. Detta leder till mindre arbetsrelaterad stress och högre kontroll 

över sina arbetsuppgifter. Hög KASAM leder därför till att arbetstagare presterar i sina 

arbetsuppgifter, levererar gynnsamma resultat till företaget eller organisationen och upplever 

socialt stöd från arbetsplatsen (Antonovsky 1987 refererad i Feldt et al 2004, s 324).  

 

2.5 Chefskap och ledarskap  
I diskussioner kring chefer, ledare, chefskap och ledarskap kan det uppstå förvirring om vad 

skillnaden mellan dessa begrepp är. Hagström (1990, s 50) menar att ledarskap är ett 

gruppfenomen där två, eller fler, personer är involverade och där ledaren avsiktligt utövar 

sitt inflytande över sina underordnade. Vidare beskrivs en chef som en roll som har 

underordnade i en formell position där den underordnade tillhandahåller chefen med resurser 

och redskap i syfte att utföra chefskapet (Hagström 1990, s 52). En ledare är däremot den 

person som får följare efter ett mer eller mindre medvetet ledarskap. Ledarskapet uppstår när 

man förmår att styra andra individer snarare med sina intentioner, än med våld, hot eller 

tvång. En ledare blir utsedd “underifrån” av gruppen som vill ha den utnämnda personen 

som ledare, medan ett chefskap baserar sig på formella maktbefogenheter i en organisatorisk 

hierarki. Därav är det följarskapet som bekräftar en persons ledarroll och ledarskap 

(Hagström 1990, s 52ff). Dock hänger givetvis dessa begrepp ihop och Hagström (1990, s 

62) skriver att det finns en relation mellan ledarskap och chefskap, där de båda begreppen 

påverkar varandra och är beroende av varandra för att kunna optimera en verksamhet eller 

organisation.  

 

För att kunna utöva ledarskap i en chefsroll krävs det att chefsrollen ger utrymme till 

ledarskapet. Om chefsrollen är begränsad och snäv kan ledarskapets egenskaper bli lidande 

och omöjliga att utagera. Därav kan ett framgångsrikt chefskap utgöra grunden för ett bra 

ledarskap, likväl som ett gott ledarskap kan ses som ett av flera avgörande medel för ett 

lyckat chefskap. Respondenterna i vår empiriska undersökning är anställda som chefer och 

har därav den formella positionen som chef. Deras arbetsuppgifter består av att utföra 

chefskap över sina medarbetare vilket stöds av maktbefogenheter. Ledarskap kan, som 

tidigare nämnt, vara av stor vikt för att lyckas med sitt chefskap, men inte avgörande 

(Hagström 1990, s 52-62). 

 

En organisation kan ledas på många olika sätt och styrsätten kan dessutom förändras över 

tid vilket innebär att det inte finns en bestående “bästa väg” att gå för chefer när det gäller 

att organisera arbetsprocesser (Karlsson 2008, s 12). Ett dilemma som chefer kan utsättas för 

är huruvida de ska begränsa sina underordnades handlingsutrymme och om de ska ges 

beslutsutrymme. Ett stort och brett handlingsutrymme för de anställda kan å ena sidan 

resultera i att de anställda utnyttjar det för sina egna intressen, snarare än för företagets. Å 

andra sidan kan det ge de anställda utrymme för att utagera genuint engagemang och 

produktivitet. Ett annat dilemma som också kan uppstå i chefskapet är hur mycket en chef 

ska övervaka sina medarbetare. Chefer kan behöva övervaka sina medarbetare för att de ska 

kunna försäkra sig om att företagets syften och krav efterlevs från medarbetarna. Det kan 

även vara ett effektivt sätt att få medarbetarna fogliga gentemot företaget. En övervakande 
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chef kan dock medföra att engagemang och kreativitet från medarbetarna hämmas till den 

grad att de inte lyckas uppnå de uppsatta målen för produktivitet och effektivitet. Att chefer 

och medarbetare tillsammans samarbetar som ett kollektiv och strävar mot samma uppsatta 

mål är av stor vikt för att man ska kunna nå dem (Karlsson 2008, s 12ff).  

 

Ericsson & Augustinsson (2015) har gjort en studie om första linjens chefer inom sjukvården i 

Sverige. Cheferna beskrivs vara chefer mellan organisationen och medarbetarna, eftersom 

chefer i första linjen är chefer där den löpande driften bedrivs och de är de som står närmast 

medarbetarna (Ericsson & Augustinsson 2015, s 281). Cheferna i Ericsson & Augustinssons 

studie (2015, s 287f) beskrev att de ofta bedömdes av sina medarbetare utifrån hur mycket de 

hjälpte till på golvet och agerade som sjuksköterskor och att arbetsuppgifterna som de utförde 

på kontoret inte värdesattes på samma sätt eftersom det inte syntes i samma utsträckning. 

Cheferna ansåg att deras roll var mycket viktig eftersom de representerade medarbetarna externt 

samtidigt som de då gavs information som de sedan kunde vidareföra till avdelningen (Ericsson 

& Augustinsson 2015, s 288). Att representera både medarbetarna och arbetsgivaren gjorde att 

cheferna i första linjen vid vissa tillfällen upplevde sin roll ambivalent (Ericsson & 

Augustinsson 2015, s 288). 

 

Dellve et al (2013, s 867) har studerat betydelsen av stödresurser till chefer och hur det kan 

gynna ett hållbart ledarskap. Dellve et al (2013, s 867) beskriver ett hållbart ledarskap som ett 

ledarskap där cheferna vill stanna kvar i sina positioner utan att bli överbelastade. Chefer kan 

uppleva brist på en öppen och tillförlitlig konversation med sin egen chef, där de kan berätta 

om sin psykosociala hälsa i form av stress och sin hållbarhet som chef (Dellve et al 2013, s 

868). Bristen på stöd till chefer, trots att efterfrågan om stöd har lyfts, kan leda till att cheferna 

undanhåller sina problem i arbetet samt sin egen stressnivå. Det kan även vara en fråga om 

prestige att inte gå till sin chef vid problem eftersom man vill visa sig stark och självständig i 

sin arbetsroll.  

 

Cheferna i studien beskrev balansen mellan fritid, arbete och återhämtning som en svårighet 

(Dellve et al 2013, s 868). Samtidigt framgick det att cheferna, själva eller tillsammans med 

kollegor, definierade sina avgränsningar i sitt chefsuppdrag. Att som ny chef själv behöva hitta 

sina avgränsningar i sitt uppdrag tyder på en stor komplexitet i att vara chef. Dellve et al (2013, 

s 869) redogör för att första linjens chefer generellt sett har mindre kontroll än vad högre chefer 

har. Chefer med en högre position i organisationen arbetade ofta med strategiska 

arbetsuppgifter, besatt ett högre socialt kapital samt större möjlighet att lägga upp sitt arbete. 

En ytterligare förutsättning för hållbart ledarskap som Dellve et al (2013, s 870) belyser är 

chefserfarenhet. Det innebär att chefskapet utvecklas under tidens gång och att erfarenheter från 

sin roll som chef kan förbättra och stärka framtida chefers arbete och arbetsbelastning. 

 

Dellves et al (2013, s 873) studie visar att stödresurser i form av medarbetare, kollegor eller 

chefer har stor betydelse när chefen hade fler än 30 medarbetare under sig, eller hade liten 

erfarenhet som chef. Det visade sig att stöd från ledningen har större betydelse, vad gäller 

hållbart ledarskap, för de chefer med kort erfarenhet i sin chefsroll än för de som varit chef 

längre. Sammanhållningen mellan chef, kollegor och medarbetare var av stor vikt i när cheferna 
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agerar efter hållbart ledarskap men också när cheferna ville vara kvar i sin roll som chef. Vidare 

visar studien att chefer med för många medarbetare under sig orsakar problem, såsom 

försämrad förmåga till att samordna och leda, vilket i sin tur kunde negativt påverka klimatet 

på en avdelning. Dellve et al (2013, s 874) hänvisar även till sin tidigare studie (Dellve et al 

2006) där det framgick att chefer i första linjen önskar mer stöd i form av avlastning i sin vardag 

samt mer konkret organisatoriskt stöd. 

 

Dellve et al (2013, s 875) nämner nätverksträffar och mentorskap som två viktiga delar i ett 

hållbart ledarskap. De menar att det är av stor vikt att ha bra kommunikation samt ett bra 

samarbete med diverse funktioner som är kopplade till ens arbetsplats, så som en HR- eller 

ekonomistab. Det bör även finnas en strategiskt utformad utvecklingsplan på hur kompetensen 

hos cheferna ska kunna utvecklas vidare, speciellt viktigt är detta för chefer som är nya i sin 

chefsroll eller har många medarbetare under sig (Dellve et al 2013, s 875). 

 

2.6 Den organisatoriska uppbyggnaden 
Bolman & Deal (2015, s 100) skriver att det strukturella perspektivet på en organisation ser 

förbi individerna och ser istället till arbetets sociala uppbyggnad. En organisation kan ofta 

fördela resurser och energi på ett sätt som inte är gynnsamt, vilket är ett resultat av att de inte 

prioriterar strukturens uppbyggnad tillräckligt. Vidare skriver Bolman & Deal (2015, s 100) 

att organisationer ibland lägger onödig tid och pengar på vidareutbildningar när problemet 

inte alls är där utan snarare i den sociala uppbyggnaden. Detta är något som syns tydligt när 

företag avskedar sina gamla chefer för att göra plats för nya, vilket ofta resulterar i att de 

fastnar i samma spår som sina föregångare.  

 

 
Figur 3.  

Mintzbergs organisationsmodell, 1979. 

 

Mintzbergs modell (1979, s 18f) består av fem sektorer nämligen operativ kärna, 

mellanchefer, strategisk ledning, teknostrukturer och servicestrukturer. Den operativa kärnan 

består av människor som utgör det grundläggande arbetet. Mellancheferna finns ovanför den 

operativa kärnan, vilka ska kontrollera och övervaka den operativa kärnan men även förse 
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den med nödvändiga resurser (Bolman & Deal 2015, s 109). Nästa steg i modellen utgörs av 

den strategiska ledningen, de som är högst upp. Där ligger fokus på syfte, mål och utformning 

av de övergripande strukturerna. Den administrativa delen är tudelat i teknostrukturen samt 

servicestruktur som innefattar stöd- och serviceenheter. Teknostrukturen utgörs av 

specialister och analytiker som framställer statistik och diverse resultat genom mätningar 

och kontroller av processer medan stöd- och serviceenheten utgörs av personal vars uppgifter 

går ut på att underlätta för andra arbetsgrupper, exempelvis HR och chefer.  

 

Desto mer en grupp arbetar tillsammans, desto större är chansen att strukturer utvecklas 

(Bolman & Deal 2015, s 148). Olika strukturerna kan formas och bidra till att effektiviteten 

och produktiviteten för organisationen såväl förbättras som försämras. När arbetsuppgifter 

är förhållandevis enkla och stabila kan det vara gynnsamt med hierarki och toppstyrning, 

men komplicerade arbetsuppgifter ställer också krav på komplexitet i strukturen (Bolman & 

Deal 2015, s 148). 

 

  



 19 

3. Metod 
Nedan följer en presentation om datainsamlingens tillvägagångssätt där vi redogör för hur 

processen gått till för att nå det empiriska materialet. Vidare följer avsnitt där vi presenterar 

urvalsprocessen, förhållningssätt till etiska frågor, intervjuguide, avgränsningar samt 

analysmetod. 

 

3.1 Tillvägagångssätt 
Under följande avsnitt beskrivs tillvägagångssättet för hur det kom sig att vi valde att studera 

det valda området, hur kontakten med respondenterna gick till, hur intervjuerna förbereddes 

och på vilket sätt de tillslut genomfördes. 

 

3.1.1 Bakgrund 
En av författarna till denna uppsats har haft sin praktikperiod på Region Värmlands HR-

kontor för Hälso- och sjukvårdsavdelningen. Handledaren tyckte att det skulle vara intressant 

om vi ville samarbeta med dem under vår uppsats. Detta resulterade i flera möten med olika 

personer från HR-avdelningen där vi diskuterade olika ämnen som kunde vara intressant att 

studera. Slutligen kom vi fram till att studera första linjens chefers upplevelser av 

chefsuppdrag i förhållande till krav, kontroll och socialt stöd samt varför många chefer väljer 

att avsäga sig sitt uppdrag i förtid. Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer 

för att vi vill få en djup förståelse av chefernas upplevelser där de fritt kan beskriva deras 

arbetssituation. 

 

En av personerna från HR-kontoret hjälpte oss med att kontakta första linjens chefer som 

kunde tänka sig att ställa upp för en intervju. Hon skickade en förfrågan via mail om 

deltagande i studien till samtliga chefer i första linjen. Detta resulterade i att de som var 

intresserade av att medverka kontaktade oss och därefter bokade vi in enskilda fysiska möten 

med samtliga. Eftersom vi i våra frågeställningar vill få en bild av första linjens chefers 

upplevelser och resonemang kring deras arbetssituation och chefskap, anser vi, i linje med 

Trost (2010, s 32), att kvalitativa intervjuer är det bäst lämpade metoden. Vi valde därför att 

använda oss av kvalitativa intervjuer vid genomförandet av denna studie. Vid den empiriska 

insamlingen av data använde vi oss utav öppet riktade intervjuer, vilket innebär att man 

studerar en persons upplevelse av ett visst fenomen. Där ges respondenten möjligheten att 

fritt beskriva ett sammanhang, hur denne upplever ett fenomen eller berätta om något som 

han eller hon anser viktigt och betydelsefullt (Lantz 2013, s 43ff). Detta gör det möjligt för 

respondenten att definiera och avgränsa ett visst fenomen, vilket leder till att varje intervju 

blir unik.  

 

3.1.2 Genomförande av intervjuer 

För att kunna genomföra intervjuerna formulerade vi en intervjuguide med öppna och breda 

frågor som rörde första linjens chefers upplevelser i arbetet kopplat till krav-, kontroll- och 

stödmodellen enligt Karasek & Theorells (1990) och Johnson (1986). Under skapandet av 

intervjuguide strävade vi efter låg standardisering, vilket innebär att frågorna ställs i den 
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ordningsföljd som passar för stunden och huruvida följdfrågor ställs beror på vad som tidigare 

sagts (Trost 2010, s 39). Detta gjorde vi eftersom vi ville få ett avslappnat samtal som flöt på 

naturligt och förhoppningsvis kunde hjälpa respondenten att öppna sig och berätta om sina 

upplevelser på ett personligt vis. Detta kommer vi redogöra mer om i avsnitt 3.4 Intervjuguide.  

 

Under vår studie intervjuades nio stycken av första linjens chefer i Region Värmland. Vi ville 

nå en variation med chefer som suttit på sin post olika länge samt några som avslutat sitt 

chefskap. Det beror på att vi ville få en bred bild av de bakomliggande faktorerna till den höga 

personalomsättningen, ur olika infallsvinklar. Det var svårt att få tag i chefer som avslutat sitt 

uppdrag vilket resulterade i att vi endast intervjuade en person som avslutat sitt chefsuppdrag i 

förtid. Åldersspannet var varierat men vad gäller kön var kvinnorna dominerande då vi endast 

intervjuade en man. Detta faktum speglar dock hur verkligenheten inom sjukvården ser ut där 

det i Region Värmland år 2016 var cirka 10 procent av sjuksköterskorna är män (Socialstyrelsen 

2016). Varje avdelning inom slutenvården i Region Värmland har en eller två linjechefer var. 

Detta resulterade i att respondenterna som deltog i studien alla arbetade på olika avdelningar. 

 

Under två veckor i mars månad genomfördes intervjuerna på Centralsjukhuset i Karlstad. 

Intervjuerna skedde på respondenternas egen arbetsplats genom ett fysiskt möte som varade 

under cirka trettio till fyrtiofem minuter. De valda platserna var lugna och det fanns ingen 

risk för att någon annan skulle kunna höra eller ta del av samtalet. Valet av plats var ett aktivt 

val från vår sida eftersom vi ville att respondenterna skulle känna sig trygga men även för 

att förenkla deltagandet för dem. Vi ville dessutom genomföra intervjuerna på arbetsplatsen 

eftersom vi ville att de skulle svara och reflektera på våra frågor i rollen som linjechef, vilket 

vi trodde skulle bli lättare om vi befann oss på deras hemmaplan. Upplägget under intervjun 

var att en av oss ställde frågorna och ledde samtalet, medan den andra förde anteckningar 

och stödord samt ställde kompletterande frågor vid behov. Samtliga intervjuer spelades in, 

och att föra anteckningar vid sidan av upplevde vi som ett bra komplement till inspelningen 

eftersom det med hjälp av dem var lätt att i efterhand få en snabb överblick över vad som 

framkommit under intervjun. 

 

3.2 Urval 
Vår studie inleddes med en urvalsprocess för att kunna avgöra vilka personer som skulle ingå i 

undersökningen innan datainsamlingen skulle påbörjas. Urvalet föll på studieobjekt i Karlstad 

inom Region Värmland, vilket var den kommun och region som låg närmast vår egen studieort. 

Respondenterna fick vi kontakt med via vår kontaktperson på Hälso- och 

sjukvårdsavdelningens HR-kontor på Region Värmland. Hon kontaktade samtliga chefer i 

första linjen där cheferna i sin tur fick kontakta oss ifall de kunde tänka sig att ställa upp för en 

intervju. Med hjälp av vår kontaktperson kunde vi avgränsa till chefer i första linjen inom 

slutenvården. Detta för att ha chefer med så lika avdelningar som möjligt. Urvalet som har skett 

är således ett strategiskt urval.  

 

Vi kunde även se inslag av bekvämlighetsurval eftersom vi lät vår kontaktperson på HR-

avdelningen ta den första kontakten med de eventuella respondenterna. Ett sådant urval innebär 
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att forskaren vänder sig till och använder respondenter som finns lättillgängliga och nära till 

hands (Trost 2010, s 140f). Att låta vår kontaktperson skicka en förfrågan till samtliga första 

linjens chefer var ett lättillgängligt sätt för oss att få kontakt med dem. Dessutom exemplifierar 

Trost (2010, s 140f) att ett bekvämlighetsurval kan te sig när man når respondenter via 

annonsering. Å ena sidan kan man se vår kontaktpersons förfrågan till cheferna som en 

annonsering där de själva fick svara om de ville delta. Å andra sidan vände sig kontaktpersonen, 

på vår begäran, endast till chefer i första linjen vilket innebär vi nådde just dessa respondenter 

på grund av olika uppsatta kriterier. En nackdel med bekvämlighetsurval är att det lätt 

självselekterar sig (Trost 2010, s 140f). Detta är något som skett i vår studie eftersom 

självselektion innebär att individerna frivilligt anmäler sitt intresse av att delta efter de fått 

information om studiens syfte (Grönmo 2004, s 106). 

 

Under urvalsprocessen bad vi vår handledare om minst tre stycken chefer i början av min 

karriär, minst tre stycken i minnen av sin karriär och minst tre stycken i slutet av sin karriär 

eller som avslutat sin tjänst som chef i första linjen. Detta på grund av att vi ville att det skulle 

vara jämnt fördelat mellan chefernas erfarenhet av tjänsten samt att det skulle kunna ge 

indikationer på om upplevelser av arbetet skilde sig åt mellan en ny eller en erfaren chef. På 

grund av att de chefer som ville delta tog kontakt med oss, blev så inte fallet. Fyra av 

respondenterna har varit chef i första linjen mindre än två år, två stycken mellan två och fyra 

år, två stycket mellan tio till tolv år och en som avslutat sin tjänst. 

 

Urvalet är inte ett slumpmässigt urval och är därför inte generaliserbart över alla första linjens 

chefer i Region Värmland. Det är vanligt att kvalitativa undersökningar inte är generaliserbara 

på grund av att studien ofta undersöker få personer ur populationen (Trost 2010, s 131-137). 

Detta kan vi applicera på vår studie eftersom vi endast intervjuade nio chefer i första linjen av 

de cirka 110 stycken som arbetar i Region Värmland 2. 

 

3.3 Etiskt förhållningssätt 
I samband med vår studie har vi haft de etiska riktlinjerna enligt Vetenskapsrådet (2017) i 

beaktning. Det var naturligtvis viktigt för oss att informera respondenterna gällande 

individskyddskravet där informations-, samtyckes-, konfidentialitets-, och nyttjandekraven 

ingår (Vetenskapsrådet 2002, s 6; Trost 2010, s 123-130). Vi informerade respondenterna om 

individskyddskravet och hur vi arbetat för att skydda dem från skada och kränkning i linje med 

Vetenskapsrådet (2017). Samtidigt har vi tagit hänsyn forskningskravet, som baseras på 

forskningens betydelse för samhälle och medborgare. Samhället och medborgare kan kräva att 

forskning bedrivs, att den fokuserar på viktiga och avgörande frågor i förhållande till samhället 

och att den håller hög kvalitet. Forskningskravet innebär att kunskap utvecklas och fördjupas 

samt att forskningsmetoder förbättras (Vetenskapsrådet 2002, s 5). Med såväl 

individskyddskravet och forskningskravet i beaktande har vi valt att hålla respondenternas 

identiteter skyddade eftersom vi bedömde att personlig information så som namn, kön eller 

ålder inte kommer påverka studiens resultat. 

                                                 
2 Petra Eriksson, HR-strateg på Region Värmland 2019-02-22 
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I såväl kvalitativa som kvantitativa undersökningar är etiska riktlinjer viktiga, men framförallt 

är de viktiga i kvalitativa studier. Detta på grund av att respondenten i en kvalitativ studie kan 

ge en mycket personlig och förtrolig beskrivning om sina upplevelser, vilket gör det än mer 

viktigt att informera om att den insamlade datan inte kommer att kunna spåras tillbaka till dem 

(Trost 2010, s 123-130). Eftersom vi spelade in samtliga intervjuer samt förde anteckningar var 

det viktigt ur ett etiskt förhållningssätt att få respondentens godkännande till detta. Vi upplyste 

dessutom respondenterna om att deltagandet var frivilligt och att de helst ville kunde avbryta 

intervjun. 

 

Nedan redogörs det ingående för de fyra olika kraven som ingår i individskyddskravet.  

 

3.3.1 Informationskravet 
Informationskravet bygger på att respondenten ska ges information om undersökningens syfte 

och eftersom respondenterna skulle komma att bli intervjuade krävdes förhandsinformation om 

studien (Vetenskapsrådet 2002, s 7). När vår kontaktperson mailade ut förfrågningar om 

deltagande i vår undersökning bifogades vår information om undersökningens syfte. Vi gav 

även en beskrivning av hur undersökningen ungefärligen skulle komma att se ut samt vilka 

villkor som gällde för deltagandet. Respondenterna informerades om att deltagandet är frivilligt 

enlighet med Vetenskapsrådet (2002, s 7). Vi berättade dessutom vilka vi som skriver uppsatsen 

är, vilket program vi går samt vid vilket universitet vi studerar. Informationen som vi bifogade 

i vår kontaktpersons mail upprepade vi kortfattat även vid intervjuns start. 

 

3.3.2 Samtyckeskravet  
Samtyckeskravet bygger på att respondenten själv bestämmer över sin medverkan i studien. 

Innan intervjuernas genomförande sökte vi respondenternas samtycke till deltagande. I 

samband med detta upplyste vi dem om att de hade rätten att avbryta intervjun om de ville samt 

att de kunde avstå att besvara en eller flera frågor utan att riskera att det skulle medföra negativa 

följder för dem enligt Vetenskapsrådet (2002, s 10). Vid beslut att medverka eller att avbryta 

intervjun får inte respondenten inte heller utsättas för påtryckning eller övertalningsförsök 

(Vetenskapsrådet 2002, s 11). Samtliga respondenter gav sitt godkännande till medverkan och 

ingen av respondenterna valde att avbryta sitt deltagande eller avböjde att svara på någon fråga. 

 

3.3.3 Konfidentialitetskravet 
Uppgifter om en studies alla respondenter ska ges största möjliga konfidentialitet, vilket utgör 

konfidentialitetskravet. Detta innebär att insamlat material och personuppgifterna ska förvaras 

på ett sätt där obehöriga inte har möjlighet att ta del av dem (Vetenskapsrådet 2002, s 12). All 

information gällande personuppgifter, vilka individer som medverkat i studien samt var den 

informationen sparats är det bara författarna till denna uppsats som känner till, något vi 

informerade respondenterna om vid intervjutillfället. Materialet som framkommit under 

undersökningens gång kommer inte kunna härledas till respondenterna och därmed kan inte 

deltagarnas identiteter avslöjas.  
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3.3.4 Nyttjandekravet 
Nyttjandekravet innebär att det materialet från undersökningen inte får användas för 

kommersiellt bruk utan endast får för forskningsändamål eller annat vetenskapligt syfte 

(Vetenskapsrådet 2002, s 14). Med nyttjandekravet i beaktning informerade vi respondenterna 

om att materialet från intervjuerna endast kommer att användas som empiri i vår studie och att 

det inte kommer att publiceras på något annat ställe eller i något annat sammanhang än i det 

vetenskapliga.   

 

3.4 Intervjuguide 
En intervjuguide är en lista med teman eller ämnen som ska utforskas i ett antal intervjuer med 

olika respondenter (Krag Jacobsen 1993, s 19). Intervjuguidens syfte är att se till att 

respondenterna får möta likartade teman och frågor som undersöker studiens syfte och 

frågeställningar. Under formuleringen av vår intervjuguide strävade vi efter semistrukturerade 

frågor, vilket Trost (2013, s 40) menar innebär att frågan öppnar upp för en bred svarsmöjlighet. 

Respondenten kan i och med en semistrukturerad fråga själv bestämma vilken struktur svaret 

kommer få, vilket är av stor vikt för att få respondenten att öppna sig och berätta ärligt om sina 

upplevelser. Trost (2013, s 71) menar att det är fördelaktigt att förbereda med en intervjuguide 

inför kvalitativa intervjuer. Vid konstruktionen av vår guide strävade vi om att respondenten i 

möjligaste mån ska kunna styra ordningsföljden av frågorna beroende på vad dennes svar är, 

vilket innebär att frågorna bör vara öppna och omfatta snarare ett frågeområde än en smal fråga. 

Trost (2013, s 71-81) skriver att frågor och följdfrågor bör ställas i den ordning som svaren 

kommer, vilket innebär att om ett svar egentligen var ett svar på en annan fråga bör man fortsätta 

på den tråden. Det är därmed viktigt att följa respondentens resonemang och inte fokusera sina 

egna tankar och idéer.  

 

Vid formuleringen av guiden strävade vi efter låg grad av standardisering. Det innebär att i 

vilken grad som frågorna är desamma och situationen är densamma för samtliga respondenter. 

Om en intervju har hög standardisering betyder det avsaknad av variation, medan låg 

standardisering betyder i stort sett motsatsen. Vid låg standardisering är 

variationsmöjligheterna stora, något som är en fördel vid kvalitativa intervjuer (Trost 2010, s 

39). För att få respondenterna att berätta och öppna sig så mycket som möjligt har vi ställt 

frågorna i den ordningsföljd som vi ansett naturligt för samtalet, följdfrågorna har sett 

annorlunda ut från person till person och anpassats till den enskilde respondenten. Vi har 

dessutom formulerat frågor med låg struktur, vilket innebär att svarsmöjligheterna breda (Trost 

2010, s 40). Detta öppnar upp för att respondenten fritt kan berätta om sina upplevelser. 

 

Vid skapandet av intervjuguiden utgick vi ifrån vår teoretiska referensram. Vi utformade frågor 

utifrån olika teman som bottnar i teorierna vi vald att använda. Exempel på teman vi utgick 

ifrån är krav och kontroll, ledarskap och stöd. 

 

Bifogat till denna studie finns intervjuguiden som vi använt oss utav. Den består av öppet 

riktade frågor där vi ber respondenterna att bland annat berätta om hur de upplever sin 
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arbetssituation, hur de definierar ett bra chefskap och vad de tror att den höga omsättningen av 

chefer beror på. Vi har strävat efter att formulera en lättanvänd intervjuguide där breda frågor 

hjälper respondenten att beskriva sina upplevelser och uppfattningar med genuina känslor och 

tankar. Vi har dock inte följt guiden nitiskt, men den har fungerat som en bra utgångspunkt till 

intervjuerna.  

 

3.5 Avgränsningar 
I denna uppsats har vi valt att avgränsa oss till första linjens chefer i slutenvården i Region 

Värmland, deras upplevelser som första linjens chefer och hur det kommer sig att så många av 

dem väljer att inte slutföra sitt chefsuppdrag. På grund av tids- och resursåtgången har det inte 

varit möjligt att genomföra en studie med större omfång. Detta är också en anledning till att vi 

endast intervjuat tio stycken chefer i första linjen. Vi har dessutom avgränsat oss till första 

linjens chefer som har sin arbetsplats på Karlstad Centralsjukhus. 

 

Ytterligare en avgränsning vi gjort är att studera respondenter som var i en specifik tid i sin 

karriär. Nämligen personer som befinner sig i början och mitten av sin karriär samt en person 

som avslutat sitt chefskap. Detta eftersom vi ville undersöka om de upplevde chefskapet 

annorlunda beroende på vart i karriären de befinner sig.  

 

3.6 Analysmetod 
Studiens samtliga intervjuer har spelats in och sedan transkriberats. Detta har använts som 

grund till studiens resultat- och analysavsnitt. Transkriberingsprocessen gav oss ytterligare 

fördjupning i materialet från intervjuerna, eftersom vi då hade möjlighet att pausa, tänka efter 

och analysera på ett sätt som inte var möjligt vid intervjutillfället. Vi kunde dessutom fånga upp 

intressanta tankar från respondenterna som vi inte hann uppfatta under intervjutillfället. Den 

teoretiska referensramen har använts vid struktur, bearbetning och analys av det framkomna 

empiriska materialet.  

 

Materialet har kodats och tematiserats där vi funnit olika faktorer som påverkar en linjechefs 

upplevelser av sin arbetsplats i förhållande till vår teoretiska referensram. Trost (2010, s 156) 

skriver om olika sätt att koda, bland annat kan man se till hela satser och meningar snarare än 

ord för ord. Trost (2010, s 156) skriver även om att koda genom att se intervjun i sin helhet. Vi 

har valt att koda mening för mening och ibland stycke för stycke. Det kodade empiriska 

materialet från intervjuerna har gett oss möjlighet att få en översiktlig bild av linjechefernas 

upplevelser och utifrån det kunna dra slutsatser om varför många av dem väljer att avsluta sitt 

chefsuppdrag. Vi har dessutom valt att använda citat ifrån några av respondenterna i 

resultatdelen eftersom vi anser att det gör innehållet mer värdefullt och autentiskt.  
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Vid kodningen sorterade vi ut elva olika faktorer som vi menar kan ge upphov till att första 

linjens chefer slutar i förtid. De elva faktorerna var följande: 

 

· Delat chefskap? 

 

· Jobbar kliniskt eller ej? 

 

· Mentor eller ej? 

 

· God relation till verksamhetschefen eller ej? 

 

· Tillgång till bemanningshjälp eller ej? 

 

· Antalet medarbetare under sig? 

 

· Hur upplever de stressnivån/arbetssituationen? 

 

· Hur länge har de varit chef? 

 

· Ledarskapsutbildning/erfarenhet? 

 

· Har de höga förväntningar eller ej? 

 

· Varför tror dom att chefer i första linjen slutar?
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Baserat på information och erfarenheter som vi upplevde förekom särskilt ofta i intervjuerna 

sållade vi ut just dessa faktorer. Det var svar som återkom flera gånger i många intervjuer och 

som verkade påverka hur respondenterna hur de klarade av sitt arbete och sin vardag. Varför vi 

dessutom sorterade ut faktorer huruvida de till exempel har delat chefskap, tillgång till 

bemanningshjälp eller antalet medarbetare de ansvarar över var på grund av att vi letade efter 

mönster. Vi ville studera ifall chefer med till exempel delat chefskap upplever stressnivån eller 

arbetsbelastningen annorlunda än vad chefer utan delat chefskap gör. Med hjälp av att sortera 

ut dessa faktorer jämförde vi samtliga chefers upplevelser kopplat till deras psykosociala 

tillstånd och huruvida de kände sig drivna till att fortsätta sitt chefsuppdrag. Att det blev just 

elva olika faktorer beror på att det var de faktorerna som vi upplevde vara viktiga och avgörande 

för resultatet.  

 

3.7 Metoddiskussion 
Under följande avsnitt redogör vi för studiens validitet och reliabilitet. Vi diskuterar dessutom 

om varför vi inte har ett avsnitt om vår förförståelse. Slutligen förs en diskussion kring 

generaliserbarheten av resultatet.  

 

3.7.1 Validitet och reliabilitet 
Vid konstruerandet av intervjuguiden för studien bearbetades våra tankar och funderingar kring 

de frågor som kunde tänkas användas i intervjun. Denna process upplever vi bra för att uppnå 

hög validitet för studien. Hög validitet innebär att man mäter det som studien verkligen avser 

att mäta (Trost 2010 s 133), något som vi med hjälp av intervjuguiden menar att studien gör. 

Hög validitet bör alltid eftersträvas vid empiriska studier, och därmed även utav oss.  

 

Att använda sig utav en kvalitativ metod i form av intervjuer för att nå det empiriska materialet 

menar vi var ett bra val. Studiens syfte är att undersöka varför många chefer i första linjen inom 

slutenvården vid centralsjukhuset i Karlstad väljer att inte fullgöra sitt chefsuppdrag, vilket 

kräver chefernas berättelser och resonemang. Detta innebär att öppna frågor där respondenterna 

fritt kan berätta om sina upplevelser är av stor vikt. Vårt val av metod ger en hög kvalitét 

eftersom respondenterna har givits möjlighet att återge sina erfarenheter på ett ärligt sätt. Det 

innebär dock inte att reliabiliteten är hög på grund av att resultatet i studien inte går att 

generalisera, vilket vi återkommer till i avsnitt 3.8.2.  

 

Reliabiliteten kunde ha påverkats av diverse störningsmoment som uppstod under intervjuerna. 

Exempel på detta är att under en av intervjuerna ringde respondentens telefon, hon blev 

märkbart störd av detta men kunde återuppta sin tankegång efter att ha stängt av sin telefon. 

Ytterligare störningsmoment under ett intervjutillfälle som vi märkte var när vi satt i ett rum 

intill personalens fikarum, där kunde vi höra brus från personalens prat. Vi hade även en 

intervju där respondenten gick ut för att byta ett par ord med en medarbetare för att sedan 

komma tillbaka och fortsätta sin intervju. Här såg vi ett tydligt störningsmoment där 

respondenten i fråga sen var tvungen att få samma fråga igen för att komma ihåg vad hon skulle 

svara. Här kan respondenten ha hunnit tänka igenom frågan eller glömt bort sin första tanke 
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vilket i sin tur påverkar reliabiliteten. I övrigt såg vi inga andra störningsmoment som vi ansåg 

kunde påverka intervjuernas reliabilitet. 

 

Diskussion har funnits huruvida det ska finnas ett avsnitt om förförståelsen till det studerade 

området. Efter övervägning kom vi resulterade det i att det inte ska finnas ett eget avsnitt till 

vår förförståelse. Detta beror på att det inte finns tillräcklig förförståelse till detta område från 

någon av författarna för att det ska kunna påverka analysen på ett betydande sätt. En av 

författarna har tidigare arbetat som servicemedarbetare inom slutenvården i Region Skåne, och 

den andra författaren har tidigare arbetat som chef i detaljhandeln. Detta anser vi inte är 

erfarenheter och förförståelse som har kunnat påverka varken studiens resultat eller analys. 

 

3.7.2 Generalisering 
Att endast intervjua nio personer kan upplevas problematiskt eftersom det inte går att 

generalisera alla första linjens chefer från resultatet av denna studie. Dock menar vi att med 

hjälp av dessa nio respondenter kan man få en inblick i deras upplevelser och tankar kring sin 

arbetssituation som kan leda till att chefsuppdraget inte slutförs. Genom intervjuer av nio 

personer från olika avdelningar framkommer åsikter och erfarenheter som kan användas i ett 

förbättringssyfte för Region Värmland. Vår bedömning ligger i linje med Trost (2010, s 132ff) 

mening, att det viktigaste vid en studie inte är att få ett representativt och generaliserbart 

resultat. Istället menar han att det man bör sträva efter är att upptäcka det unika i varje individs 

berättelse, något som vi anammat. Eftersom vi frågade respondenterna om vad de trodde låg 

bakom faktumet att cheferna i vissa fall slutar i förtid, fick vi därmed deras unika inblick i yrket 

och vilka delar av det som de trodde kunde komma att påverka hur länge man ville arbeta kvar 

som chef.  
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4. Analys och resultat 
I detta kapitel kommer vi presentera studiens resultat. Utifrån den valda teoretiska 

referensramen har vi analyserat den insamlade empirin och sett såväl likheter och olikheter. 

Vi har intervjuat nio chefer i första linjen på centralsjukhuset i Karlstad. Vi kallar dessa 

respondent 1, respondent 2, respondent 3 och så vidare. Som tidigare nämnt arbetar samtliga 

chefer på olika avdelningar.  

 

4.1 Krav och kontroll 
För att kunna besvara de två första frågeställningarna i denna studie ansåg vi att Karasek & 

Theorells (1990) modell om krav och kontroll var användbar teori. Med hjälp av denna teori 

hade vi möjlighet att undersöka ifall de befintliga arbetskraven möttes av kontroll över 

arbetet och handlingsfrihet, vilket krävs för att undvika stress. 

 

 Det framgick under våra intervjuer att majoriteten av respondenterna hade möjlighet att 

påverka den dagliga verksamheten på sin egen avdelning, men att budget och organisatoriska 

riktlinjer begränsade dem i de stora frågorna. De menade att det var svårt att kunna påverka 

i de stora organisatoriska frågorna där det är Region Värmland fattar de slutgiltiga besluten. 

 
Men dom stora ramarna är man ju inte med och påverkar så jättemycket, utan det 

blir ju det lilla i verksamheten tycker jag, den dagliga styrningen är ju helt och 

hållet upp till mig som chef men den långsiktiga styrningen, ja det kan man ju vara 

med och påverka men det blir ju inte lika påtaglig. 

 

Respondent 4 

 

Det framgår av Karasek & Theorells modell (1990) om krav och kontroll att den primära 

arbetsrelaterade stressfaktorn är bristande kontroll i förhållande till de krav som ställs på 

arbetstagaren. Detta är ett resonemang som vi kan se i vår studie där nästan alla respondenter 

uttryckte att de ville kunna påverka mer i organisationen. Många menade att det var svårt att 

genomföra förbättringar och förändringar som rör organisationen i stort. 

 

Nästan alla respondenter berättade att bristen på personal var ett stort och tidskrävande 

problem. Respondent 2 sa att nästintill 80 procent av hennes arbetsdagar gick åt till att lösa 

problem med bemanning. Respondenterna uttryckte att bemanningen var ett organisatoriskt 

problem som ökade stressnivån hos dem eftersom det utgjorde så stor del av arbetsdagen.  

 

Krav på att vara tillgänglig, vara mer ute på golvet, kanske inte jobba i vården för 

det hinner man inte men man ska vara med /.../ekonomin tittar man ju mycket på, 

det sitter man och samarbetar med högsta chefen med, och mycket med bemanning 

att vi kan ha en säker vård och att vi inte blir för få i vården för då blir medarbetarna 

otrygga.  

 

Respondent 5 

 

Respondent 6 berättade att hon upplevde problematik gällande de ekonomiska kraven i 

förhållande till bemanningsproblemen. Hon menade att det ställdes höga krav från de högre 

cheferna på att första linjens chefer ska kunna följa en viss budget och hålla sig inom de 
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ekonomiska ramarna. Genom budgeten kunde hon utläsa vilken andel sjukfrånvaro som 

hennes personal maximalt får ha, men menade att det är omöjligt att följa eftersom många 

sjuksköterskor blir sjukskrivna på grund av arbetsbelastningen. När en sjuksköterska blev 

sjukskriven blev denne ersatt med en vikarie, som i sin tur också arbetade med hög 

arbetsbelastning. Därmed bildades en ond cirkel och bemanningsproblematiken var ett 

faktum.  

 

Att jag ska lösa världsproblemen med schemat, att jag ska lösa saker, enkla saker 

egentligen. Ibland så förväntas man lösa saker som är andras ansvar, det är ju 

mycket schematekniska saker /.../ asså det är ju personalen som förväntar sig det. 

 

Respondent 3 

 

Samtliga chefer i vår studie uttryckte att medarbetarna hade höga krav på att cheferna skulle 

finnas nära till hands vid behov. Respondent 1 uttryckte att medarbetarna ibland vill att hon 

är ute i verksamheten bara för att “klappa dem på ryggen”. Även respondent 6 mena att 

medarbetarna lägger över alla sina problem på henne som chef. Via arbetsplatsmöten (APT) 

ges det möjlighet, för första linjens chefer och deras medarbetare, att diskutera och fatta 

beslut kring avdelningens arbetssätt. Som Karasek & Theorell (1990, s 14f) skriver är det 

viktigt i en stor demokratisk organisation att ge medarbetarna möjlighet att påverka. 

Respondent 3 och respondent 8 berättade om att de jobbade hårt med att få med hela 

avdelningen och engagera personalen. De menar att det är lättare att implementera direktiv 

som kommer ovanifrån i organisationen, om medarbetarna från början har fått vara med och 

vara delaktiga i besluten som ska tas.  

 

Största resurserna (paus) skulle jag ändå vilja säga medarbetarna igen där. För 

använder man medarbetarna på rätt sätt så, säger inte att dom gör jobbet åt en, men 

dom kan ju eh, dom gör ju ett bra underlag för att det jag beslutar om sen ska 

liksom kunna genomföras också. För har det inte gått den vägen och bara kommer 

uppifrån och man inte fått känna sig delaktig i grejerna så kan man möta motstånd 

bara på grund av utav det. Men med medarbetarna som resurs har jag ju ändå 

förankrat det när arbetet är slutfört.  

 

Respondent 8 

 

Både respondent 3 och 8 menade dock att det var svårt att nå ut till alla medarbetare eftersom 

alla inte var engagerade i verksamhetsutvecklingen. De menade båda två att det var en 

utmaning att kommunicera när det kändes svårgenomträngligt, men att det var viktigt att 

försöka eftersom medarbetarna är en del av förbättringsarbetet. 

 

Baserat på vår empiri samt förståelse av Karasek & Theorells modell (1990) kunde vi 

konstatera att respondenterna i vår studie har arbeten med hög belastning. Om ökade 

arbetskrav inte möts med ökad kontroll hamnar man långt ut på stressdiagonalen, vilket i 

detta fall riskerar att ske om kraven på att genomföra utbildningar finns. Varför cheferna inte 

hann genomföra utbildningarna berodde på att de hade många andra arbetsuppgifter som var 

mer akuta, exempelvis bemanning, som de var tvungna att ägna mycket tid åt. Första linjens 

chefer behövde vara fysisk tillgängliga för sina medarbetare och lösa akuta situationer till 

stor del av sin arbetsdag, vilket stöds av Corin & Björk (2016, s 19ff). 
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Ungefär hälften av respondenterna i vår studie berättade att det var svårt att släppa arbetet 

när de kommer hem och att de medvetet behövt koppla bort sitt arbete på hemmaplan. 

Arbetsmiljöverket rapporterar att 32 procent av kvinnorna i den sysselsatta befolkningen 

upplever låg kontroll och höga krav något som speglas i vår undersökning eftersom 

majoriteten av våra respondenter var kvinnor och arbetade i en kvinnodominerad bransch. 

Karasek & Theorell (1990, s 285ff) skriver att kombinationen höga krav och låg kontroll är 

den kombination som orsakar störst risk för psykologiska besvär. Det beror på att man 

upplever stress när höga arbetskrav inte möts av kontroll och man hamnar därmed långt ut 

på stressdiagonalen. Ju mer stress man utsätts för, desto större är risken för psykisk ohälsa, 

vilket är oroande när vi studerar vårt resultat.  

 

Eriksson (1991, 158ff) skriver om stimuli på arbetsplatsen och om vilka kvalifikationer som 

krävs för respektive uppgift, vissa uppgifter är kvantitativa medan andra är kvalitativa. 

Bemanning är ett exempel på en kvantitativ arbetsuppgift. Respondent 3 uttrycker att 

bemanning är en uppgift som hon menar skulle kunna göras av någon med lägre 

kvalifikationer än linjecheferna.  

 

Cheferna fastnar i en kombination av kvantitativ överstimulering och kvalitativ 

understimulering, något som Eriksson (1991, s 159f) beskriver som den mest ohälsosamma 

arbetssituationen. Majoriteten av respondenterna uttrycker att bemanningen tar för mycket 

tid från deras kvalitativa arbetsuppgifter. Eriksson (1991, s 160) skriver dessutom om 

begränsat inflytande i sina arbetsuppgifter och menar att även det är en bidragande faktor till 

en ohälsosam arbetssituation. Vad som klassas som en ohälsosam arbetssituation är dock 

individuellt. Eftersom bemanningsproblematiken är en sådan arbetsuppgift som cheferna inte 

kan undvika eller välja bort stödjer Erikssons (1991, s 160) resonemang att cheferna i vår 

studie till viss del har en ohälsosam arbetssituation.  

 

Som vi tidigare nämnt berättade respondenterna att de kunde styra över sina vardagliga 

arbetsuppgifter och upplägg av dagen. Dock kunde möten planeras in av ledningen och då 

var cheferna tvungna att anpassa sig efter dessa. Trots att bemanningen inte var en uppgift 

de kunde prioritera bort så ansåg ändå majoriteten av cheferna att de kunde planera sina 

arbetsdagar och upplevde det positivt. Eriksson (1991, s 164) menar att egenkontroll och 

handlingsfrihet motverkar stress, vilket ligger i linje med respondenternas upplevelser i 

denna studie. Det framgick av samtliga respondenter att de ser positivt på sin egenkontroll. 

Hög kontroll och handlingsfrihet kan även medföra beslutsstress (Frankenhaeuser & Ödman 

1988, refererad i Eriksson 1991, s 163) men det var inte något respondenterna gav uttryck 

för. 

 

Jag tycker nog att jag kan påverka ganska mycket på min egen klinik. Inom 

Regionen så ja, kan jag nog påverka till ett viss men det kan nog ha och göra med 

att man jobbat ganska länge. Att man blir inbjuden och är med i olika grupper och 

nätverksträffar och så, men sen kan man väl inte påverka precis allt. Som budget 

får man ju tilldelad budget och, eh, man är ju en del utav hela Region Värmland 

och alla skatteintäkter asså (paus) så det kan man ju inte påverka i den grad som 

man skulle vilja /.../ beror på hur aktiv man själv är också /.../.  
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Respondent 9 

 

Cheferna i vår studie upplevde viss kontroll över sitt vardagliga arbete, dock menade de att 

det fanns en begränsning av kontrollen i den större verksamheten. Första linjens chefer 

begränsades bland annat av sin budget och diverse riktlinjer som måste följas. Cheferna var 

tvungna att ständigt arbeta med att bemanna sin avdelning. Bemanning var en uppgift som 

de inte upplevde kontroll över, detta eftersom den inte gick att välja bort samt var 

tidskrävande. Chefernas upplevelse av kontroll var mindre i den större verksamheten, detta 

eftersom de uttryckte att de inte kunde påverka i de större organisatoriska frågorna. Vad som 

även framgick under studiens gång var några av de krav som ställs på första linjens chefer, 

från både högre chefer och från medarbetare. Cheferna uttryckte att de upplevde krav från 

sina chefer i form av att hålla budget och driva en fungerande verksamhet. Från 

medarbetarnas sida upplevde de också krav på en fungerande verksamhet men också att vara 

närvarande och stötta dem.  

 

4.2 Socialt stöd  
För att kunna besvara den tredje frågeställningen i denna studie, vilken handlar om på vilket 

sätt cheferna upplever stöd från organisationen, krävdes det att vi studerade vilka olika 

stödfunktioner det fanns. Vi ansåg det viktigt att studera hur cheferna upplever socialt stöd, 

eftersom det är en av många stödfunktioner som en organisation kan erbjuda.  

 

Samtliga respondenter uttryckte att socialt stöd var viktigt. Stödet kunde komma från 

kollegor som också var chefer i första linjen, verksamhetschefer, mentorer, men också 

medarbetare. Nästan alla respondenter upplevde stort och betydelsefullt stöd från sin närmsta 

chef. Det omfattade psykosociala stödet gav vägledning vid svåra beslut. En av 

respondenterna delade sitt chefskap med flera andra personer och menade att kollegornas 

stöd var mer betydelsefullt än vad verksamhetschefens stöd var. Dock berättade respondent 

4, som tidigare arbetat som chef i första linjen, att hon avslutat sin chefstjänst på grund av 

dåligt ledarskap hos sin verksamhetschef. Verksamhetschefens ledarstil passade henne inte 

alls och den orsaken utgjorde 95 procent till att hon slutade.  

 

Respondent 8 beskrev medarbetarna som en av de största resurserna man kan ha till stöd i 

sitt arbete som första linjen chef. Detta går i linje med Karasek & Theorell (1990, s 161), 

som menar att socialt stöd är de sociala interaktioner som på något vis är hjälpsamt, antingen 

från en chef eller från en medarbetare.  

 

Jag höll på att packa ihop här i, efter förra sommaren egentligen. För jag kände att 

min egen arbetsmiljö var inte bra. Dels tycker jag att det inte var fair play här ehm, 

hur man liksom drev sina egna frågor bakom ryggen, fulspel. /.../ Min närmsta 

chef är jag supernöjd med, har allt stöd och förtroende jag kan begära. 

 

Respondent 1 
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Något som understryker vikten av det sociala stödet visade sig även hos respondent 1 som 

berättade att hon var nära att avsluta sin chefstjänst på grund av bristande stöd från 

medarbetarna. Tack vare stödet från sin närmsta chef valde hon dock att stanna kvar. 

Upplevelserna som respondent 1 genomgick påvisar att det är avgörande med socialt stöd 

från organisationen för att kunna utföra ett tillfredsställande jobb, detta i linje med Karasek 

& Theorell (1990, s 69), Lundqvist et al (2018), House (1981) samt Engman et al (2017). 

 

Som tidigare nämnt redogör House (1981, refererad i Eriksson 1991, s 165) för fyra olika 

varianter av stöd. Några av respondenterna hade tillgång till instrumentellt stöd i form av 

assistans vid bemanning. Emotionellt stöd fanns hos samtliga respondenter. Detta tog form 

genom gruppkänsla och behov av umgänge och därmed utbyte av kunskap kollegor emellan. 

Exempelvis hölls APT-möten och särskilda träffar för chefer i första linjen. Dessutom 

betonade många av respondenterna, som tidigare nämnt, det viktiga stödet från 

verksamhetschefer, mentorer eller andra chefer i första linjen. Informativt stöd fanns i de 

styrdokument och riktlinjer som cheferna har tillgång till via intranätet, för utbildning och 

för att kunna hantera specifika situationer.  

 

Genom Region Värmlands intranät nådde samtliga arbetstagare utbildningsmaterial, 

riktlinjer och andra hjälpmedel för att utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt. På intranätet 

kunde cheferna i första linjen ta del av de styrdokument som skulle hjälpa dem att fatta rätt 

beslut och agera efter organisationens riktlinjer.  

 

Utifrån intervjuerna framgick det att samtliga respondenter ansedde sig ha socialt stöd, 

antingen från medarbetare, chefer eller kollegor. Cheferna upplevde att stödet som fanns var 

bra men svårtillgängligt. Vidare berättade det att stödet var en nödvändighet i arbetet. Ett 

tydligt exempel på detta var respondent 4 som uttryckte att hon hade relativt låga krav på sig 

i förhållande till sina chefskollegor, men då hon inte hade något stöd alls från högre chef 

resulterade det i att hon avsade sig chefstjänsten. Ett annat exempel var respondent 1 som 

ansåg sig ha väldigt höga krav från sina medarbetare och hade tankar om att avsäga sig sin 

roll men eftersom hon upplevde så stort stöd från sin chef valde hon att stanna. För cheferna 

i första linjen innebar det att socialt stöd krävdes från Region Värmland för att kunna utföra 

sitt chefskap på ett bra sätt. 

 

4.3 Krav och tillgångar  
Krav och tillgångar är, precis som socialt stöd är, en del av det stöd som en organisation kan 

erbjuda. Därför var det intressant att studera vilka tillgångar och resurser som cheferna hade, 

för att kunna besvara vår tredje frågeställning.  

 

Under intervjuerna framgick vikten av resurser i sitt arbete. Många uttryckte att HR, interna 

styrdokument, ekonomiansvarig och lönekonsulter är viktiga för att klara av diverse problem 

som kan uppstå i det vardagliga arbetet. Dock framgick det att stödet behövs förbättras.  

 

/.../ det kan jag känna generellt i Regionen att vi har en hel del bra stödfunktioner 

men dom skulle behöva komma närmare verksamheten. Det kan jag ta med mig 
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från min roll som verksamhetsutvecklare också när jag jobbade på IT, en 

stödfunktion som ska vara till för vården fast vi jobbade väldigt separat och drev 

inte verksamhetens frågor egentligen /.../. 

 

Respondent 8 

 

 

Det finns otroligt mycket, vi har ju (paus) framförallt ett intranät där du kan hitta 

nästan allt, och rutiner i ett eget system så det finns ju massor, nästan att det blir 

ett hinder, att det finns för mycket, svårt att hitta. Men det finns ju hur mycket som 

helst. /.../ i den mån jag hittar och kommer på att det finns /.../.  

 

Respondent 1 

 

Tydligt var att majoriteten av respondenterna ansåg att det fanns styrdokument som fungerar 

bra som resurs i vardagen men att de ibland var svåra att navigera sig i. Ett ytterligare 

exempel på detta var även respondent 3, hon menade att de finns mycket styrdokument men 

att dessa är svårtillgängliga. Respondenterna uttrycker att det finns resurser och stöd för att 

kunna utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt, men att både tillgången till och 

omfattningen av dessa kan förbättras.  

 

“Ibland blir det inte bättre av för många chefer heller, det kan bli ganska otydligt, 

eh... så att säga att man ska ha exakt 20 medarbetare eller ett antal är svårt. Men 

eh... man kan ju ge mer stödfunktioner till dom enheter som kanske är lite större.”  

 

Respondent 9 

 

Region Värmland hade ett intranät, Vida, där alla styrdokument för hela Regionen var 

samlade. Där fanns totalt över 12000 dokument och vid en sökning på ordet “chef” fick man 

9259 träffar. Utifrån de träffarna var man själv tvungen att undersöka om det handlar om 

dokument för rutiner, checklistor, riktlinjer, formulär eller liknande. Att många av 

respondenterna upplevde intranätet svårorienterat samt att utbildningar och styrdokument 

var svårtillgängliga är påtagligt under flertalet av intervjuerna. 

 

Det har framgått under intervjuerna att behovet av stöd i bland annat bemanningsfrågan var 

viktigt. Några av respondenterna hade delat chefskap och några hade en undersköterska som 

hjälpte till vid bemanning vid behov. I linje med Corin & Björks studie (2016, s 18) framgick 

det att chefer som delade på ansvaret eller har stöttning vid administrativa behov upplevde 

sitt arbete lite lättare. Ett exempel på detta är respondent 5 som under hela sitt chefskap har 

haft delat chefskap. Hon uttryckte att det har till stor del underlättat för henne att ha någon 

annan i samma position att bolla med och dela ansvaret med. I linje med JD-R modellen av 

Demerouti et al (2001) och Corin och Björk (2016) är det viktigt för chefernas välmående 

och prestation att arbetskraven tillmötesgås av tillgängliga resurser. Får cheferna det 

administrativa stöd som de vid behov efterfrågar, underlättar det deras arbetsbörda vilket i 

sin tur påverkar deras välmående.  

 

Respondent 4 och 8 trodde att chefer i första linjen slutar för att de inte får något utrymme 

till utvecklings- och ledarskapsarbete. Respondent 7 menade att hon hade ambitionen att 
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utveckla mera men att det inte ingick i hennes arbete. Detta stöds av Corin & Björk (2016, s 

19) som skriver att chefer inom sjukvården arbetar mindre med ledarskap och mer med 

administrativa uppgifter. Respondent 2 berättade att det tog henne nästan ett år för att lära 

sig det faktiska arbetet och komma in i rollen som chef, vilket indikerar på att det är en stor 

omställning att ta sig an uppdraget som chef i första linjen när man inte har några 

ledarskapserfarenheter sedan tidigare. 

 

Ovan tydliggörs behovet av stödresurser, bland annat i form av administrativ hjälp för att 

kunna hantera kraven som ställs på chefer i första linjen. Studien visade att respondenterna 

var överens om att chefsrollen innebar höga arbetskrav och att stöd från såväl organisationen, 

chefer, kollegor som medarbetare var avgörande för att kunna axla rollen som chef i första 

linjen och uppnå tillfredsställande resultat. Respondenterna ansåg dock att stödet från 

organisationen delvis var otillräckligt. Stödet genom styrdokument var svårtillgängligt och 

stödet från HR och organisationen fanns inte i den omfattningen som de önskade.  

 

4.4 Känsla av samhörighet  
Eftersom behovet av stöd från organisationen är omfattande ansåg vi att vi behövde utöka 

förståelse kring stöd och känsla av sammanhang. Detta resulterade i att vi inkluderade teorin 

KASAM i den teoretiska referensramen. Denna teori hjälpte oss att besvara den tredje 

frågeställningen. 

 

Känsla av sammanhang går starkt hand i hand med socialt stöd. Som tidigare nämnt framgick 

det av våra intervjuer att stödet från både kollegor, chefer och medarbetare var viktigt för 

cheferna i sitt vardagliga arbete. Även nätverken som fanns till för att cheferna skulle kunna 

dela med sig av erfarenheter och tips eller be om råd ansågs viktiga. Detta stöds av 

Antonovskys teori KASAM (1991).  

 

Cheferna i vår studie pendlar mellan en hög eller låg KASAM. Det beror på att de upplevde 

stöd men att stödet hade kunnat göras mer tillgängligt. Antonovsky (1987 refererad i Feldt 

et al 2004, s 324) menar att om cheferna har hög KASAM uppfattar de miljön omkring dem 

på ett tillräckligt bra sätt för att kunna förutse händelser och resurser som krävs av dem för 

att kunna uppnå de krav som ställs på dem. Dessa egenskaper kommer sannolikt leda till att 

gynnsamma uppfattningar av en individs möjligheter till att få inflytande på sin arbetsplats. 

Detta är inte ett samband vi har kunnat se i vår studie. Däremot har det framgått i studien att 

stöd från medarbetare eller kollegor bidrog till ett välmående hos cheferna som underlättar i 

deras arbete. Det stöds av Antonovsky (1987 refererad i Feldt et al 2004, s 324) som menar 

att hög KASAM leder till att arbetstagare presterar i sina arbetsuppgifter, levererar 

gynnsamma resultat till företaget eller organisationen och upplever socialt stöd från 

arbetsplatsen. 

 

Här tycker jag ändå att vi haft det bra för att vi har varit flera chefer som har vatt 

en grupp där vi har haft varann som partner och kan prata med om allting /.../ då 

var vi 1 avdelningschef och två biträdande och den gruppen har fungerat jättebra. 

Vi har verkligen kunnat prata om liksom allt. 
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Respondent 5 

 

Sammanfattningsvis framgick det i vår studie att cheferna upplever KASAM i form av socialt 

stöd, men att de önskar att det vore mer lättillgängligt.  

 

4.5 Chefskap och ledarskap 
Chefskap och ledarskap är något som berör samtliga frågeställningar. För att förstå vilka 

krav som ställs på chefer ansåg vi det viktigt att förstå innebörden av chefskap och ledarskap. 

Det är också viktigt att särskilja begreppen chef och ledare eftersom chef är en formell roll 

som innebär förväntningar där krav måste mötas av kontroll och stöd. 

 

Vid frågan om vilka förväntningar cheferna hade när de tog sig an rollen svarade respondent 

2 att hon ville fungera som en ledare som handledde sin personalgrupp. Även respondent 4 

hade en önskan om att vilja vara en bra ledare. Studien visar dock att många av cheferna inte 

hade utrymme till utvecklingsfrågor eller till ledarskap, utan att deras fokus mestadels låg på 

vardagliga administrativa chefsuppgifter. Att ha utrymme till ledarskapet ligger till grund för 

att kunna vara en bra ledare som chef, ett framgångsrikt chefskap hör ihop med ett 

framgångsrikt ledarskap (Hagström 1990, s 62). Utrymme för ledarskapsarbete finns inte för 

respondenterna och många av dem uttrycker frustration för det och önskar att de kunde arbeta 

mer med ledarskapet. Detta stöds även av följande citat. 

 

En tycker väl att en skulle kunna vara med och utveckla mer men så tänker en, är 

det egentligen min roll att göra det? Och det är det egentligen inte, så man får 

liksom ta dom bitarna som man är ålagd att göra.   

 

Respondent 7 

 

Respondent 8 menade att en bra ledare oftast var de som inte ens vet om att de är ledare. Han 

uttryckte att han ser en stor skillnad på att vara chef och att vara ledare där ledare är en titel 

man förtjänar medan chef är ett formellt uppdrag. Detta går i linje med Hagström (1990, s 

52ff) som menar att en ledare blir utsedd “underifrån” av gruppen som vill ha den utnämnda 

personen som ledare, medan ett chefskap baserar sig på formella maktbefogenheter i en 

organisatorisk hierarki.  

 

Några av cheferna i vår studie nämnde vikten av att ha medarbetarna på sin sida genom 

förändringar, de beskrev en problematik i att vara första linjens chef eftersom de befinner sig 

mellan arbetsgivarens förväntningar och medarbetarnas förväntningar. Ibland kunde det 

komma direktiv uppifrån och då var det deras jobb att implementera dessa i verksamheten.  

 

“/.../ att jag stod på deras sida, för ibland är det ju så att man måste välja sida. Det 

är ju nackdelen med att vara första linjens chef för då är man ju lite mittemellan 

(paus) men ibland måste man ju ta sina medarbetares sida.”   

 

Respondent 4  
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Studien visade vikten av stödet från medarbetarna såväl som från cheferna. Detta medförde 

att cheferna kunde uppleva ett dilemma i vilket parti de skulle ta, medarbetarnas eller 

arbetsgivarens. Det påverkade dessutom hur mycket ansvar cheferna lämnade till sina 

medarbetare. Som tidigare nämnt framgick det av respondent 3 att hon försökte engagera 

personalen i förändringsarbete, men att hennes information inte alltid nådde samtliga 

medarbetare. Det berodde på att antalet medarbetare på avdelningen var väldigt många och 

att det var problematiskt när alla inte läste mailen eller deltog på ATP:n. Även respondent 8 

beskrev en vilja i att engagera och ta hjälp av medarbetarna i förändringsarbete. Att chefer 

och medarbetare samarbetar visar vår studie har stor betydelse för cheferna, vilket även stöds 

av Karlsson (2008, s 12ff).  

 

Något som framgick i flera intervjuer var kravet på ett närvarande chefskap, flera uttryckte 

att de bedömdes utifrån hur mycket tid de spenderade ute på golvet. Respondent 9 uttryckte 

att det fanns krav från medarbetarna att hon skulle utöva närvarande ledarskap, vilket innebar 

att hon skulle finnas tillgänglig för dem. Respondent 1 och 5 menade att det fanns en 

förväntan från sina medarbetare att de ska arbeta på golvet i den dagliga verksamheten. Detta 

går i linje med Ericsson & Augustinssons studie (2015, s 287f) där cheferna beskrev att de 

ofta bedömdes av sina medarbetare utifrån hur mycket de hjälpte till på golvet och agerade 

som sjuksköterskor, samt att arbetsuppgifterna som de utförde på kontoret inte värdesattes 

på samma sätt. 

 

Majoriteten av respondenterna uttryckte att de kunde vända sig till sin närmsta chef vid behov. 

Men respondent 3 uttryckte att det ibland kan vara svårt att be om hjälp av sin närmaste chef då 

hon kunde se att denne själv hade fullt upp. Även respondent 4 menade att hon saknade stöd 

från sin närmsta chef och förklarade att det var anledningen till att hon avsade sig uppdraget 

som chef. Dellve et al (2013, s 868) som menar att chefer kan uppleva brist på en öppen och 

tillförlitlig konversation med sin egen chef, där de kan berätta om sin psykosociala hälsa i form 

av stress och sin hållbarhet som chef. I vår studie kunde cheferna antingen vände sig till sin 

chef och fick tillfredsställande stöd, eller så upplevde de att de inte fick något stöd alls och då 

var det inte hållbart att fortsätta vara chef.  

 

Arbetsbeskrivningen är ju lite luddig. Där har väl jag varit sån att jag frågar vad 

förväntas av mig? /.../ jag vill gärna få ramarna men inom ramarna vill jag jobba fritt. 

/.../ men dom har jag fått fråga själv efter, det är ingenting man får. 

 

Respondent 4 

 

Flertalet av cheferna i vår studie beskrev att på grund av att deras verksamhet sträckte sig dygnet 

runt så gör även deras arbete det. Även om cheferna arbetade vanliga kontorstider så behövde 

de vara tillgängliga för resten av avdelningen under dygnets alla timmar, alla dagar i veckan. 

Respondenterna 4, 5 och 9 berättade att de både förväntades och var tvungna att vara 

tillgängliga utanför sina arbetstider, på kvällar och helger. Det krävdes bland annat för att kunna 

sköta bemanningen och ringa in personal vid behov. Enligt Dellve et al (2013, s 868) kan det 

vara svårt att återhämta sig när gränsen mellan arbete och fritid är diffus. Detta är dock inget 
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som framgått i vår studie, men som tidigare nämnt är det ett flertal av respondenterna som aktivt 

arbetat med att koppla bort arbetsrelaterade problem eller situationen på sin fritid.  

 

Vad som framgick av samtliga respondenterna var att när de påbörjade sin chefstjänst fick de 

hänvisning om ett antal utbildningar som de skulle gå under sina två första år som chef. Att det 

var chefernas egna ansvar att gå utbildningarna berättade bland annat respondent 1, 2 och 3. De 

menade att det var svårt att genomföra utbildningarna. Det berodde på att de upplevde att de 

inte kunde prioritera bort det dagliga arbetet i verksamheten till förmån för interna 

chefsutbildningar. Respondent 1 och 8 förklarade dessutom att utbildningarna handlade mer om 

hur man som chef implementerar organisationens sätt att tänka i sitt agerande snarare än 

ledarskap. Dellve et al (2013, s 875) säger att erfarenhet och utveckling av kompetens är en 

förutsättning för ett hållbart ledarskap. Dock poängterar Bolman & Deal (2015, s 100) att 

utbildningar ibland inte är gynnsamma om det finns problem i organisationens sociala struktur. 

Vår studie visar att Region Värmland arbetar med kompetensutveckling via interna 

chefsutbildningar, men att organisationens struktur inte ger cheferna i första linjen tid till att 

genomföra dem. 

 

I vår studie kunde vi inte se ett samband mellan stressnivån och antalet medarbetare. Cheferna 

som hade ett mycket stort antal medarbetare uttryckte inte att de var mer stressade eller hade 

högre arbetsbelastning än de cheferna med lägre antal medarbetare. Detta går inte i linje med 

Dellves et al (2013, s 875) studie som visar att betydelsen av stöd och resurser är större om en 

chef har fler än 30 medarbetare. 

 

Sammanfattningsvis kunde vi konstatera att cheferna fastnade i de vardagliga administrativa 

arbetsuppgifterna. Många önskade att de hade större utrymme och tid för att arbeta med 

ledarskap- och utvecklingsfrågor. Flera av cheferna uttryckte dessutom en vilja i att engagera 

sin personal i förändringsarbetet, men att det ibland kan vara svårt. De upplevde också krav 

från sina medarbetare på närvarande chefskap. 

 

4.6 Organisationens uppbyggnad 
Organisationens uppbyggnad påverkar såväl chefernas upplevelser av krav, kontroll som 

stöd. Det beror på att organisationen ställer krav och tillhandahåller de resurser som krävs 

för att cheferna ska kunna utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. Utifrån insamlad 

empiri i förhållande till vår teoretiska referensram gällande organisationsuppbyggnader har 

vi fått en djupare förståelse om chefernas arbetssituation. 

 

Som tidigare nämnt är bemanningen ett stort organisatoriskt problem för cheferna i vår 

studie. Bolman & Deal (2015, s 100) skriver om hur organisationens uppbyggnad och 

fördelning av resurser påverkar gynnsamheten. Bemanningsproblematiken som cheferna i 

första linjen redogör för är ett tydligt exempel på resurser som fördelats på ett ineffektivt 

sätt. Flertalet av cheferna har uttryckt att de lägger för mycket tid och energi på att bemanna 

men att det är en arbetsuppgift som hade kunnat omfördelas till en bemanningsassistent.  
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/.../man går mer på medarbetarnas linje än på organisationens linje, att du blir för 

nära dina medarbetare och det äter upp dig /.../ men asså du engagerar dig för 

mycket privat i 40-50 medarbetare, säger sig själv den ekvationen går inte ihop. 

 

Respondent 6 

 

Cheferna i första linjen är mellanchefer med krav från såväl sina medarbetare som från sina 

chefer högre upp i organisationen, något som skillras i citatet ovan. Några av respondenterna 

uttryckte att de ibland hamnade i kläm mellan sina chefers krav och sina medarbetares 

förväntningar. Enligt Mintzbergs (1979, s 18f) modell utgör cheferna i första linjen kategorin 

mellanchefer, medarbetarna den operativa kärnan och verksamhetscheferna den strategiska 

ledningen. Mintzberg (1979, s 26ff) menar att mellancheferna ska förse den operativa kärnan 

med nödvändiga resurser, vilket i vår studie innebar att cheferna i första linjen var tvungna 

att förse den dagliga verksamheten med bland annat tillräcklig bemanning. Dock förutsätter 

det att den strategiska ledningen har gett mellancheferna stöd och resurser för att kunna 

genomföra sitt arbete.  

 

Som tidigare nämnt behöver cheferna stöd och resurser i sitt arbete för att kunna utföra 

arbetet på ett tillfredsställande sätt. Detta stödjer Mintzbergs (1979, s 30f) modell. Modellen 

visar att stöd- och serviceenheter samt teknostruktur utgörs av personal vars arbetsuppgifter 

går ut på att underlätta för andra arbetsgrupper såsom chefer. Inom Region Värmland 

utgjordes detta exempelvis av HR-avdelningen samt IT support. Region Värmland är en 

toppstyrd och hierarkisk organisation vilket Bolman & Deal (2015, s 148) anser vara 

gynnsamt när arbetsuppgifterna är enkla. Vad som framgick under vår studie var dock att det 

fanns en problematik i detta. Respondent 1 berättade att hennes medarbetare kunde be chefer 

högt upp i hierarkin om resurser eller godkännanden, utan att först prata med henne. Detta 

kunde ställa till problem eftersom chefer som arbetar högt upp i organisationen saknar 

detaljkunskap i verksamhetens dagliga arbete.   

 

För att sammanfatta var bemanningsproblematiken ett organisatoriskt problem som 

påverkade första linjens chefer eftersom de saknade resurser som den strategiska ledningen 

behövde förse dem med. Flera av cheferna upplevde att de var i kläm mellan deras chefers 

krav och medarbetarnas förväntningar.  



 39 

5. Sammanfattande diskussion 

I detta avsnitt kommer vi börja med att presentera vår slutsats och besvara våra 

frågeställningar baserat på teorin och empirin. Vidare i avsnittet kommer vi även föra en 

diskussion kring studiens styrkor, svagheter och förslag till vidare forskning.  

 

5.1 Slutsats  
Vårt syfte med denna studie var att studera arbetssituationen hos chefer i första linjen inom 

slutenvården vid centralsjukhuset i Karlstad, för att se vilka faktorer som ligger bakom den 

höga personalomsättningen bland dem. Vi använde oss av tre frågeställningar för att uppnå 

vårt syfte. 

 

 På vilket sätt upplever cheferna krav från sina chefer och från sina medarbetare?  

 På vilket sätt upplever cheferna kontroll över sitt arbete? 

 På vilket sätt upplever cheferna stöd från organisationen? 

 

Vi har under intervjuernas gång sett att första linjens chefer i slutenvården på Centralsjukhuset 

i Karlstad upplever krav både från sina chefer och sina medarbetare på många olika sätt. Dessa 

krav skiljer sig till viss del men går även hand i hand. Både cheferna och medarbetarna ställde 

krav om en fungerande arbetsplats och ett professionellt chefskap, vilket respondenterna 

uttryckte att de kunde leva upp till. Men det fanns också krav som ibland kunde vara för höga 

och därför svåra att möta. Många av respondenterna berättade att kraven om att hålla sig inom 

den satta budgeten var svår att möta eftersom det rådde underbemanning. Det resulterade i höga 

omkostnader för övertidsarbete och vikarier. Det var, i och med underbemanningen, också svårt 

att uppnå kraven om en väl fungerade personalstyrka eftersom många av medarbetarna var 

sjukskrivna på grund av hög arbetsbelastning. Medarbetarna ställde krav om närvarande och 

stöd i sitt arbete. Flera chefer uttryckte förståelse för önskan om att de skulle vara närvarande, 

men att det kunde vara svårt att alltid finnas tillgänglig för alla medarbetare. Det berodde på att 

många avdelningar var bemannade dygnet runt och det var därför omöjligt att finnas tillgänglig 

för både dag- och nattpersonal. Resultatet bekräftade Karasek & Theorells (1990) krav- och 

kontrollmodell. Modellen påvisar att höga arbetskrav måste mötas med hög kontroll för att inte 

riskera stress.  

 

Många av respondenterna upplevde att kraven, både från medarbetarna och cheferna, var 

rimliga i den mån att de ska vara bra chefer som uppnår goda resultat och stöttar sina 

medarbetare. Samtidigt upplevdes kraven höga och orimliga, på grund av att kraven inte 

möttes av de resurser och den kontroll som krävdes för att kunna uppnå tillfredsställande 

resultat.  

 

Cheferna ansåg sig ha kontroll över sitt vardagliga arbete och berättade att de kunde 

strukturera upp sin arbetsdag relativt självständigt. Att kunna planera sin dag fritt menade de 

var mycket positivt eftersom alla dagar såg olika ut. Dock beskrev de att kontrollen i arbetet 

begränsades på grund av bemanning och möten då det var arbetsuppgifter som upptog för 
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mycket tid. Sjukdom var något som inte kunde förutses och därför såg bemanningsarbetet 

olika ut varje dag. Det innebar att tidsåtgången till att bemanna inte gick att kontrollera. 

Eftersom bemanning och möten utgjorde stor del av chefernas vardagliga arbetsuppgifter 

hade de inte kontroll i Karasek & Theorells (1990) mening. Cheferna beskrev dessutom 

begränsning av kontroll i verksamheten i stort eftersom de endast kunde påverka i liten 

utsträckning när det gällde organisatoriska frågor.  

 

Cheferna i vår studie upplevde att det fanns många olika former av resurser som hjälpte dem i 

sitt arbete som chef. Dessa resurser fanns i form av handgripliga stöd som till exempel 

styrdokument, HR-funktioner och IT-support. Vidare berättade cheferna att det fanns ett stort 

socialt stöd från chefer, kollegor och medarbetare. Det framgick att verksamhetschefernas stöd 

var avgörande för respondenternas välmående och prestation.  Nätverksträffar med kollegor 

och stöttning från medarbetarna spelade också stor roll för chefernas välmående. Många av 

cheferna såg de olika formerna av stöd som användbara och viktiga resurser för att kunna utföra 

sitt arbete. Vikten av stöd från organisationen påvisas även i studier gjorda av Karasek & 

Theorell (1990), Lundqvist et al (2018), House (1981) samt Engman et al (2017).  

 

Respondenterna upplevde höga krav från såväl chefer som medarbetare. De upplevde sig ha 

kontroll över sitt arbete, men att kontrollen begränsades av de bristfälliga resurserna som 

krävdes för att uppnå kraven. De upplevde både socialt och konkret stöd från alla 

organisationens delar och påtalade att det var viktigt för deras välmående och prestation i sitt 

arbete. Respondenterna i vår studie upplevde dock att tillgången till stödet behövde 

förbättras, vilket går i linje med Demerouti et al (2001) och Corin & Björk (2016) som skriver 

att tillgängliga resurser underlättar chefer i första linjens arbetsbörda. Dessutom menade 

respondenterna i vår studie att de handgripliga stöden är otillräckliga på grund av att 

styrdokumenten var svåråtkomliga på intranätet och åtkomsten av HR-funktionen var 

begränsad. Dessa faktorer kan tillsammans vara avgörande ifall första linjens chefer i 

slutenvården på Centralsjukhuset i Karlstad väljer att fullgöra sitt chefsuppdrag eller inte. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att respondenterna i denna studie upplevde höga krav 

i frågor gällande budget, vilket kommer uppifrån i hierarkin. De upplevde dessutom höga 

krav från medarbetarna i deras förväntningar om en tillgänglig chef. Respondenterna 

upplevde begränsad kontroll på grund av att vissa arbetsuppgifter var mycket tidskrävande. 

Cheferna menade att de har bra stöd, både socialt och konkret, men att det var svårtillgängligt 

och ibland även otillräckligt. De här faktorerna kan påverka cheferna till att avsluta i förtid 

vilket i sin tur kan vara orsaken till den höga personalomsättningen hos första linjens chefer 

i Region Värmland.  

 

5.2 Diskussion 
Studien har genomförts efter utgångsplanen med undantag från förändring av 

frågeställningarna. Tanken var från början att bland annat besvara vilka krav som första linjens 

chefer hade från medarbetare och högre chefer. Detta ändrade vi istället till på vilket sätt 
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cheferna upplever krav. Det berodde på att vår semistrukturerade intervjuguide gav oss svar på 

chefernas upplevelser kring krav snarare än hur de befintliga kraven ser ut.  

 

Intervjuguiden har hjälp oss att få breda och omfattande svar från respondenterna, vilket har 

gett studien värdefull empiri. Vi har visserligen endast pratat med nio chefer i första linjen, så 

det kommer som tidigare nämnt inte gå att generalisera. Dock var det nio personers olika 

upplevelser och erfarenheter som vi menade kunde vara viktiga för såväl Region Värmlands 

utvecklingsarbete som arbetsvetenskaplig forskning. Man kan reflektera över ifall studiens 

resultat skulle sett annorlunda ut ifall vi intervjuat första linjens chefer på ett annat sjukhus eller 

avdelning inom Region Värmland. Detta eftersom arbetssätt och arbetssituation kan skilja sig 

åt på ett stort och ett litet sjukhus. Man kan också reflektera över ifall studiens resultat sett 

annorlunda ut ifall vi endast intervjuat chefer som har avslutat sitt uppdrag i förtid. Det hade 

kunnat ge en tydligare bild av de faktorer som gav upphov till att de avslutade sin tjänst i förtid.  

 

Uppsatsens resultat visade sig stämma väl överens med de teorier vi valt att studera. Det var, å 

ena sidan, gynnsamt för oss eftersom vi kunde applicera den valda teoretiska referensramen till 

den samlade empirin och därmed besvara våra frågeställningar. Detta faktum ledde till att 

analyseringen av resultatet kändes naturlig och förhållandevis okomplicerad. Genom att 

bekräfta beprövade teorier med vår empiri upplevde vi känslan av att ha lyckats. Å andra sidan, 

var det problematiskt att resultatet stämde så väl överens. Att vår studies resultat gick i linje 

med vår teoretiska referensram kan tyda på att vi hade kunnat fördjupa oss ännu mer i ämnet 

och undersökt områden som inte är studerade i samma utsträckning som vad första linjens 

chefer är. Till exempel hade vi kunnat välja andra chefer i linjehierarkin som inte är lika 

välstuderade som vad just chefer första linjens är. 

 

Vi är medvetna om att vi inte kan se ett generellt mönster om varför många chefer i första 

linjens avslutar sitt uppdrag i förväg, utan vi har bara skrapat på ytan. Uppsatsprocessen har 

varit mycket intressant och lärorik där vi upplever att vi lyckats besvarat studiens syfte och 

frågeställningar på ett tydligt sätt. 

 

Region Värmland skulle kunna se över första linjens chefers arbetsbelastning i förhållande till 

de krav som ställs på dem. Genom avlastning vid exempelvis bemanning och ökad tillgång till 

stödfunktioner finns det chans att cheferna kommer kunna möta arbetskraven med ökad 

kontroll. Vi menar att respondenternas berättelser och erfarenheter är viktiga att reflektera kring 

i arbetet för att minska personalomsättningen bland första linjens chefer. Region Värmland 

skulle även kunna fundera över att utveckla det delade chefskapet och eventuellt öppna upp 

möjligheten för fler yrkeskategorier att bli chef i första linjen i slutenvården. Exempelvis skulle 

det delade chefskapet kunna kombineras av en chef med bakgrund inom sjukvården och en chef 

med bakgrund inom administration eller HR. Då tror vi att chefsparet tillsammans skulle få en 

bred och omfattande kompetens där de kan komplettera varandra i det strategiska och operativa 

arbetet. 

 



 42 

5.3 Förslag på vidare forskning 

Syftet med denna uppsats var att studera arbetssituationen hos första linjens chefer inom 

slutenvården vid centralsjukhuset i Karlstad, för att se vilka faktorer som ligger bakom den 

höga personalomsättningen bland dem. Genom att uppnå syftet har vi stött på andra områden 

som vi har funnit intressanta. Vi upptäckte att cheferna efterfrågar mycket stöd från 

organisationen för att kunna prestera goda resultat i verksamheten. Exempelvis nämner många 

av respondenterna att deras arbete skulle underlättas om de fick hjälp med bemanningen. Hur 

socialt stöd och handgripligt stöd ska se ut och vilket stöd som ger bäst effekt i den dagliga 

verksamheten är något som det borde forskas mer om. Genom att undersöka vilket stöd och 

vilka faktorer som underlättar chefer i första linjens arbete är intressant att forska vidare på 

eftersom det kan få deras prestation öka utan att stressnivån ökar.  

 

På grund av tidsbristen i denna undersökning har det inte funnits möjlighet att studera första 

linjens chefer i hela Region Värmland. För att förstå varför många av cheferna avslutar 

uppdraget i förtid borde det forskas mer i detta område och genomföras många fler kvalitativa 

intervjuer. Forskning av chefernas upplevelser, som är mer omfattande än vad vår studie är, 

tror vi skulle ge en ökad insikt i deras arbetssituation och arbetsbelastning. 
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Bilagor 
 

 

Intervjuguide 
 

Bakgrund:  
Berätta lite om vem du är och om din resa till den yrkesroll du har idag? 

 Ålder 

 Grundanställning  

 Hur länge har du haft denna roll 

 Erfarenhet av ledarskap 

 

Hur kommer det sig att du sökt denna tjänst?  

 Vad hade du för förväntningar när du sökte tjänsten? 

 Upplever du att tjänsten du sökte är den du fick? 

 

Ledarskap: 
 Vad är en bra ledare enligt dig?  

 Hur tror du att dina medarbetare uppfattar dig som ledare?  

 Hur tror du dina chefer uppfattar dig som ledare? 

 

Har du i samband med denna tjänst fått ledarskapsutbildning(ar)? 

 När? 

 Vad innehöll de? 

 Har de hjälpt dig? 

 

Krav och kontroll:  
 Vilka krav och förväntningar finns på dig? 

 Från vem kommer kraven och förväntningarna från? 

 

Anser du att dina ansvarsområden som chef är tydligt definierade? 

 

Kan du beskriva dina möjligheter att påverka och bestämma: 

 I verksamheten?  

 I ditt eget arbete? 

 På vilket sätt? 

 Finns det något som begränsar dig? 

 

Upplever du att ditt arbete leder till ett tillfredsställande resultat? 

 På vilket sätt?  

 

Psykosocial hälsa: 
Vem får du stöd och hjälp ifrån i arbetet? 

 På vilket sätt stöttar/hjälper de? 

 

Upplever du att stödet kan förbättras? 

 På vilket sätt? 
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Vilka resurser har du till hjälp när du ska utföra ditt arbete? (Styrdokument, frågar om hjälp 

osv)  

 

Hur känns det när du åker till jobbet? 

Hur känns det när du åker hem? 

 

Kan du släppa jobbet när du kommer hem? 

 Vad beror det på? 

 Hur märker du det? 

 

Hur upplever du din arbetssituation? 

 

Övrigt 
Hur jobbar ni med systematiskt arbetsmiljöarbete? (SAM) 

Hur jobbar ni med organisatorisk och social arbetsmiljö? (OSA) 

 

Vad tror du den höga omsättningen på första linjens chefer är så stor? 

 

Finns det något mer du vill berätta, som vi inte har frågat? 

 

 

 
 


