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Abstrakt 

Syfte Syftet med denna studie var att beskriva erfarenheter av socialt stöd bland 

mellanchefer i hälso- och sjukvården.  

Bakgrund Mellanchefer i hälso- och sjukvården har ett betydelsefullt och krävande 

uppdrag. Stöd i olika former kan reducera risken för ohälsa orsakad av stress i arbetet 

och organisationens stöd är viktigt. Genom att stärka mellancheferna erhålls en 

positiv effekt för både patienter och medarbetare.  

Metod Studien baserades på semi-strukturerade intervjuer med nio mellanchefer, 

vilka arbetade inom slutenvården vid två sjukhus i norra Sverige. Intervjuerna 

spelades in, skrevs ut ordagrant och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat Analysen resulterade i tre huvudkategorier; Erfarenheter av fungerande stöd 

inom organisationen, erfarenheter av bristande stöd inom organisationen och andra 

faktorer av betydelse för erfarenheter av stöd. 

Sammanfattning De flesta mellanchefer hade goda erfarenheter av stöd i 

organisationen, men påtalade behovet av en tidig och mer strukturerad introduktion 

när de påbörjade sitt uppdrag. För att förebygga ohälsa föreslås förbättrad 

introduktion och tidiga utbildningsinsatser, förbättrad feedback från överordnad, 

samt utvecklat mentorskap.  

Implikationer Studiens resultat kan användas i syfte att sträva efter att bibehålla det 

stöd som fungerar och förbättra bristande stöd för mellanchefer i hälso- och 

sjukvården. 

 

Författarna valde att presentera uppsatsen utifrån riktlinjer gällande den 

vetenskapliga tidsskriften Journal of Nursing Management. 

  



Experiences of received social support among middle 

managers in healthcare 

 

Abstract  

Aim The aim of this study was to describe experiences of social support among 

middle managers in health care. 

Background Middle managers have an important but difficult role in health care 

organizations. Support in various forms can reduce the risk of ill health caused by 

work stress and support from the organization is important. By strengthening middle 

managers positive effects are achieved for both patients and co-workers. 

Methods The study was based on semi-structured interviews with nine middle 

managers in two hospitals in northern Sweden. The interviews were tape-recorded, 

transcribed verbatim and analyzed with qualitative content analysis.  

Findings The analysis revealed three maincategories; Experiences of functioning 

support within the organization, experiences of lack of support within the 

organization and other factors significant for the experience of support. 

Conclusions The majority of middle managers experienced sufficient support within 

the organization but expressed needs of early and more structured introduction when 

entering their new position. In order to prevent illhealth improved introduction and 

education, improved feedback from senior manager and developed mentorship is 

suggested.  

Implications The result of this study can be used in order to strive to maintain 

sufficient support and to improve lack of support for middle managers in healthcare. 

 

Keywords: Middle-managers, social support, health care, qualitative research, 

experience  
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Inledning 

Hälso- och sjukvården i Sverige genomgår stora förändringar med politiska krav på 

en effektivare vårdapparat och nya ekonomiska förutsättningar (Persson & Thylefors 

1999, Wikström et al. 2011). Arbetsledning och chefer försöker upprätthålla samma 

kvalitet på vården, trots minskade resurser (Skagert et al. 2008). Dessa förändringar 

har medfört att mellancheferna fått allt mer komplexa uppdrag, fler områden att 

kontrollera och ett delegerat ansvar för ekonomi och personalfrågor (Persson & 

Thylefors 1999, Larsson 2008). Även i andra länder beskriver flertalet studier  

mellanchefens utsatta roll i hälso- och sjukvård, där de hamnar i kläm i 

organisationen eller fungerar som stötdämpare både uppåt och neråt (Guo & 

Calderon 2007, Udod & Care 2012). Yrkesrollen innebär en balansgång mellan att 

verkställa ledningens krav, mål och utvecklingsprocesser, men samtidigt ta hänsyn 

till medarbetarnas intressen. De motstridiga kraven och förväntningarna från olika 

håll på bemanning, budgetarbete och verksamhetsutveckling gör att chefsrollen kan 

bli konfliktfylld (Udod & Care 2012). 

 

Att vara mellanchef 

Mellanchefer utgör en sammanfogande beståndsdel i verksamheten, tillför stabilitet 

och förväntas hantera situationer oavsett om de uppstår internt eller kommer från 

utomstående aktörer (Larsson 2008). Förutom att fatta beslut och lösa problem ska 

de inspirera medarbetarna och omsätta uppdrag till konkreta lösningar i 

verksamheten (Timmreck 2000, Udod & Care 2012). De rekryteras ofta ur den 

verksamhet de arbetar nära och saknar många gånger kompetens i ekonomiska 

frågor (Timmreck 2000, Carlström 2012, Udod & Care 2012). Larsson (2008) 

beskriver att mellanchefen möts ibland av misstro från medarbetarna och en "vi och 

dom"- situation kan uppstå vid framförallt förändringsarbete. När obekväma beslut 

ska genomföras blir dessa ofta sammanknippade med budbäraren, även om denne 

inte delar de beslutandes uppfattning. Udod och Care (2012) visar i en studie hur det 

kan leda till en negativ psykosocial arbetsmiljö, stress samt minskad respekt från 

medarbetare. I dessa situationer kan mellanchefen bli isolerad och ensam, där stöd 

från kollegor och överordnad chef kan upplevas värdefullt. 

 

Mellanchefen ska hinna med en stor administrativ arbetsbörda, vilket kan medföra 

stress i sig, upplevelse av att förväntningarna i uppdraget är orealistiska, samt att 
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kraven överstiger de resurser man tycker sig besitta kan ytterligare öka stressen. I 

förlängningen kan det leda till konsekvenser för hälsan, med exempelvis 

sömnstörningar och utmattning (Larsson 2008). Udod och Care (2012) menar att 

chefsrollens status inom hälso- och sjukvården är lägre idag än tidigare, eftersom 

bristande resurser och höga förväntningar leder till att uppdraget blir mindre 

attraktivt. Skagert et al. (2011) visar i en studie hur omsättningen på mellanchefer 

inom hälso- och sjukvården i Sverige är hög och deras arbetsförhållanden är en 

bidragande orsak. Spehar et al. (2012) anser att det krävs förberedelse för att klara 

uppdraget, vilket mellancheferna inte alltid får. Många internrekryteras och vissa 

upplever sig oförberedda för uppgiften. När de kastats in i arbetet utan 

inskolning/utbildning är risken stor att den administrativa arbetsmängden blir 

betungande. Om de saknar mentorer och medhjälpare kan känslan bli att man är 

ensam i sin nya roll. Många mellanchefer upplever att de får lära sig sitt arbete i 

farten och skulle behöva en handbok där svaren fanns. 

 

Mellanchefens betydelse för verksamheten 

När arbetslivet förändras blir ledarskapets betydelse tydligt, eftersom både 

arbetsproduktion och medarbetarnas hälsa påverkas (Theorell & Kecklund 2010). 

Genom att stärka cheferna erhålls en positiv effekt för både patienter och 

medarbetare (Söderlund 2003). En lyhörd, förstående och närvarande ledare, vilken 

kommunicerar med sina medarbetare på ett bra sätt, är en friskfaktor inom 

organisationen och bidrar till måluppfyllelse inom hälso- och sjukvården (Chiok 

Foong Loke 2001, Söderlund 2003, Laschinger et al. 2006, Patrick & Laschinger 

2006, Rhoades & Eisenberger 2006, Lee & Cummings 2008, Trus et al. 2012). För att 

känna sig tillfredsställd i sin roll som mellanchef är organisationens stöd viktigt, men 

även strukturella förutsättningar i form av exempelvis information, resurser, 

utbildning, flexibilitet i arbetet, feedback samt möjligheter att påverka formellt och 

informellt, är av betydelse. Mellanchefers arbetsförhållanden har stor betydelse och 

påverkar indirekt deras arbetsprestation (Patrick & Laschinger 2006). Belöning, 

uppskattning för arbetsinsatser och respekt från närmaste chef är faktorer vilka 

påtagligt påverkar känslan av stöd. Exempelvis visar en studie av Laschinger et al. 

(2011) att mellanchefer vilka upplever bemyndigande och stöd från sin hälso- och 

sjukvårdsorganisation är mer benägna att driva kvalitetsfrågor i patientvården och 

stanna kvar i sin tjänst.   
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Socialt stöd för mellanchefer 

Faktorer som kontroll och krav i arbetet samt socialt stöd främst inom 

organisationen, har en avgörande betydelse för att förhindra arbetsrelaterad stress 

hos mellanchefer i olika verksamhetsområden (Noblet et al. 2001). Krav-kontroll-

stöd modellen beskriver hur arbetets krav, möjligheter till kontroll och tillgång till 

stöd kan påverka individers hälsa (Theorell 2009). Stöd från medmänniskor påverkar 

hälsan positivt genom att våra basala behov av trygghet tillgodoses. Det bidrar även 

till känslan av tillhörighet och får oss att känna att vi är omtyckta samt ger ett 

välbefinnande. När verksamheten inrymmer möjligheter till socialt stöd undviks 

konflikter lättare och arbetet bör vara organiserat så att det ger utrymme för 

medmänskligt stöd (Arbetsmiljöverket 2002). Cohen et al. (2000) beskriver hur 

socialt stöd används som ett allmänt och brett begrepp för att beskriva hur upplevd 

och/eller tillhandahållen social kontakt kan främja hälsa. Stöd kan beskrivas bestå av 

fyra delar; Instrumentellt stöd, informativt stöd, värderande stöd och känslomässigt 

stöd (Langford et al. 1997, Arbetsmiljöverket 2002). Det instrumentella stödet är ett 

handgripligt stöd i syfte att minska belastningen. Det kan bestå av exempelvis extra 

personal eller hjälp av ekonomispecialist. Informativt stöd kan innebära att 

information eller upplysning erhålls, exempelvis genom erfarenhetsutbyte mellan 

arbetskamrater. Värderande stöd innebär att få kritik på ett konstruktivt sätt i syfte 

att utvecklas i arbetet och speglar hur väl man lyckats uppfylla krav och 

förväntningar. Känslomässigt stöd är ett sätt att visa delaktighet i andras problem 

genom att ta sig tid och lyssna, tillåta känslor och ta den andres problem på allvar. 

 

Socialt stöd är viktigt för mellanchefers hälsa och en viktig komponent för deras 

arbetsmiljö (Noblet 2003). Stödet från överordnade, exempelvis verksamhetschefer, 

upplevs särskilt värdefullt och anses ha en stärkande effekt på mellanchefer inom 

hälso- och sjukvården i deras position (Patrick & Laschinger 2006, Larsson 2008). 

Det upplevda stödet kan ta sig uttryck genom exempelvis goda råd eller feedback från 

både överordnade chefer men även från kollegor (Noblet 2003). Ett annat viktigt stöd 

är familjen vilket av många ses som en tillgång (Larsson 2008, Shirey et al. 2008). 

Mellanchefers upplevelse av stöd i organisationen förbättrar enligt Laschinger et al. 

(2006) deras fysiska och mentala hälsa, genom exempelvis minskad känslomässig 

utmattning, högre energinivå, samt minskar risken för utbrändhet. Lindholm (2006) 

visar i en studie att mellanchefer trots psykosociala stödfunktioner i form av 
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exempelvis professionellt nätverk och känslomässigt- och instrumentellt stöd, finns 

en fördubblad risk att drabbas av hög arbetsstress om det saknas tillräckligt 

känslomässigt stöd. Det beror på att deltagarna upplevde höga krav i arbetet och 

därigenom hög arbetsstress. Även för deltagarna vilka upplevde att de hade 

otillräckligt instrumentellt stöd till exempel tillgång på rådgivning, information och 

praktisk service, fördubblades risken. Lindholm menar att det är nödvändigt med en 

minskning av krav i arbetet för att kunna reducera arbetsstressen bland mellanchefer. 

Carlström (2012) skriver att de är en resurs och fyller en viktig funktion i 

organisationer, men glöms ofta bort och de behöver stöd för att orka med sitt arbete. 

 

I företagshälsovårdens åtagande ingår ett hälsofrämjande arbete i samarbete med de 

anslutna företagen (Marinko & Ivarsson-Walther 2010, SOU 2011). Om mellanchefer 

erhåller ett bra socialt stöd kan det vara en del av ett hälsopromotivt arbete inom en 

organisation (Noblet 2003), vilket behöver belysas och lyftas fram. Det finns studier 

som visar hur stöd inom hälso- och sjukvården stärker mellanchefers bemyndigande 

och förmåga att hantera stress (Patrick & Laschinger 2006, Dellve & Wikström 

2009). I de studier författarna tagit del av har mellanchefens utsatta situation 

framstått tydligast och bristande stöd varit ett återkommande tema. Området är till 

största del studerat med kvantitativ metod, vilket innebär att kvalitativa studier till 

stor del saknas. Dessutom verkar området flitigast studerat ur ett 

medarbetarperspektiv, det vill säga hur ledares stöd påverkar medarbetares hälsa. 

Det finns därför ett behov av fler kvalitativa studier och den fördjupade kunskap 

dessa genererar för att ytterligare bidra till att öka medvetenheten hos arbetsgivare 

och andra berörda parter. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva erfarenheter av socialt stöd bland 

mellanchefer i hälso-och sjukvård. 

 

Metod och datainsamling 

Studiepopulation  

Studien baserades på intervjuer med nio mellanchefer i slutenvården vid två sjukhus i 

norra Sverige. Med mellanchefer avsågs de chefer vars position var mellan 

medarbetarna och högsta ledning, det vill säga verksamhetschef och biträdande 
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verksamhetschef (jmf Larsson 2008). Mellancheferna skulle ha arbetat minst 1 år i 

nuvarande funktion. Deltagarna i studien valdes ut från en lista över mellanchefer i 

det landsting de arbetade och kontaktades personligen genom e-post eller 

telefonsamtal med förfrågan och informationsbrev (Bilaga 1), efter godkännande från 

personalchef och ledning. Sammanlagt utgick förfrågan till 12 mellanchefer varav nio 

accepterade. Deltagarna hade olika titlar (avdelningschef, sektionschef eller första 

linjens chef) men samma position i organisationen, vilken innebar ett ansvar för 

personal-, ekonomi-, samt rehabiliteringsfrågor. Ingen av deltagarna hade 

övergripande verksamhetsansvar, vilket tillhörde verksamhetschefens område. 

Deltagarna arbetade inom hälso- och sjukvårdens slutenvård, det vill säga enheter 

där patienterna var inlagda och vårdades på avdelning (jmf Freilich 2013). 

 

Grundprofessionen var legitimerad sjuksköterska hos åtta av deltagarna och en var 

icke legitimerad sjukvårdsanställd. Sju hade ledarskapsutbildning via landstinget, 

varav en även kompletterat med detta på universitetsnivå. Två deltagare saknade helt 

ledarskapsutbildning. Mellancheferna hade arbetat i nuvarande chefstjänst mellan 

1,5 år - 5 år (median 3 år). Fem saknade tidigare erfarenhet från ledarposition, övriga 

hade haft chefsroll i tidigare arbete. Deltagarna var mellan 38-57 år (medianålder var 

48 år) och samtliga var kvinnor. 

 

I denna studie omnämns underordnad personal som medarbetare och övriga 

mellanchefer som kollegor.  

 

Datainsamling 

För att erhålla en djupare förståelse av mellanchefernas erfarenheter valdes semi-

strukturerade intervjuer, med inledande frågor kring bakgrund och därefter åtta 

öppna frågor kring stöd. Friborg och Rosenvinge (2013) skriver att öppna frågor gav 

en mer detaljerad och vidare kunskap än slutna. För att säkerställa att samma teman 

täcktes in oavsett vilken av författarna som utförde intervjun användes 

intervjuschema (Bilaga 2). Samtliga intervjuer genomfördes personligen och 

individuellt på deltagarnas arbetsplats under ordinarie arbetstid. Intervjuerna varade 

mellan 20-45 minuter och spelades in elektroniskt. Den första författaren utförde fem 

av intervjuerna och den andra författaren fyra.  
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Nastasi och Schensul (2005) beskrev i en studie att genom hela studieprocessen 

fungerar intervjuaren som ett instrument. Processen påverkas av intervjuarens 

färdigheter i att iaktta, intervjua, samla in data och slutligen analysera detta. Av den 

anledningen förberedde sig författarna genom att läsa litteratur i ämnet och under 

intervjuerna iakttogs försiktighet kring klädsel, uppträdande, språkbruk och 

kroppsspråk. Tillräcklig tid avsattes före och efter intervjuerna för att minimera 

stress och tidsbrist hos författarna. 

 

Analys 

Innan analysarbetet startade skrevs intervjuerna ut ordagrant i textform. Enligt 

Lundman och Graneheim (2012) bör reflektion av innehåll ske innan analysarbetet 

inleds. Därför läste båda författarna texterna för att återfinna en helhetsbild och röd 

tråd. Intervjuerna analyserades med kvalitativ manifest innehållsanalys (jmf 

Graneheim & Lundman 2004) vars utgångspunkt var att hitta likheter och skillnader 

i en text, för att sammanföra dem i olika kategorier. Utifrån syftet sammanställdes 

betydelsefulla meningsenheter i protokoll. I den fortsatta analysen kondenserades 

meningsenheterna, där det väsentliga i meningen bibehölls i en förkortad text. Dessa 

kodades, vilket innebar att de fick en beteckning vilken beskrev meningsenhetens 

innehåll (jmf Lundman & Graneheim 2012). Koderna sammanfördes i 

underkategorier och kategorier utifrån närbesläktat innehåll och röd tråd. All 

relevant data gentemot syftet ingick i en kategori (jmf Graneheim & Lundman 2004). 

Analysprocessen pågick tills båda författarna var överens i samtliga delar. Båda 

författarna deltog i analysarbetet och hjälptes åt i alla steg av processen. Exempel på 

analysprocessen visas i tabell 1. 
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Tabell 1 

Exempel på analysprocessen  

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Huvud- 
kategori 

Jag har bra HR stab, 
jag har bra ekonom 
[...] för det tycker jag 
att jag har 

Jag tycker jag har 
bra HR stab och 
ekonom 

Bra stöd från 
personal- och 
ekonomispecialist 

Att få tekniskt/ 
administrativt 
stöd 

Erfarenhet 
av 
fungerande 
stöd 

Sen finns ju stöd, 
man kan ringa en HR 
specialist och fråga 
om nånting, det 
stödet finns ju också 

Man kan ringa HR 
specialist och fråga, 
det stödet finns 
också 

Stöd från Personal- 
specialist 

Att få tekniskt/ 
administrativt 
stöd 

Erfarenhet 
av 
fungerande 
stöd 

Jag får god hjälp på 
det jag inte kan och 
det jag behöver få 
fram 

Jag får hjälp med 
det jag inte kan och 
behöver få fram 

Hjälp med det man 
inte kan 

Att få tekniskt/ 
administrativt 
stöd 

Erfarenhet 
av 
fungerande 
stöd 

Vi har en ekonom 
som tillhör enheten 
och hon är ju bra på 
att ta ut statistik och 
såna saker och 
skickar information 

Vi har en ekonom 
för enheten, som är 
bra på statisktik och 
annat, samt skicka 
information 

Bra stöd från 
ekonom 

Att få tekniskt/ 
administrativt 
stöd 

Erfarenhet 
av 
fungerande 
stöd 

 

Etiska överväganden 

Intervjustudien följde Vetenskapsrådets (1990) etiska regler för principer inom 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Deltagarna informerades tydligt om 

syftet med studien och deras muntliga godkännande erhölls. De informerades om att 

de i alla stadier av studien kunde avsluta sitt deltagande, utan att ange orsak. 

Hanteringen av intervjumaterialet utgick ifrån kravet på konfidentialitet, genom att 

alla uppgifterna kring deltagarna hanterades och förvarades så att endast författarna 

och handledare hade tillgång till det. Materialet användes endast i studiesyfte och de 

bandade intervjuerna avidentifierades. För att skydda deltagarnas identitet 

markerades direkta citat med en siffra per individ, både under analysprocessen och i 

presentationen av studien. För att ytterligare skydda deras identitet valde författarna 

att inte delge vilka enheter de arbetade vid. Några deltagare fanns inom särskilda 

specialiteter och det fanns en risk att de kunde identifieras. De elektroniska 

inspelningarna destrueras efter uppsatsens godkännande. 
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Resultat 

Ur det insamlade datamaterialet framträdde tre huvudkategorier och 12 

underkategorier under analysprocessen. I tabell 2 presenteras en sammanfattning av 

dessa. 

 

Tabell 2 

Kategorier och underkategorier från analysen 

Underkategorier Huvudkategorier 

Att ha en chef som är tillgänglig 
Att ha bollplank och få feedback 
Att bli sedd och uppskattad 
Att få tekniskt/administrativt stöd 
Att ha ett fungerande samarbete 

Erfarenheter av fungerande stöd inom 
organisationen 

Brister i stöd och kommunikation med 
chefen 
Brister i tekniskt/administrativt stöd 
Att inte bli sedd och uppskattad i 
organisationen 
Brister i inskolning/introduktion 
Behov av och önskemål om stöd 

Erfarenheter av bristande stöd inom 
organisationen 

Stöd i privatlivet 
Yrkeserfarenhet och utbildning som stöd 

Andra faktorer av betydelse för erfarenheter av 
stöd 

 

Erfarenheter av fungerande stöd inom organisationen 

Huvudkategorin innehåller fem underkategorier; Att ha en chef som är tillgänglig, 

Att ha bollplank och få feedback, Att bli sedd och uppskattad, Att få 

tekniskt/administrativt stöd, samt Att ha ett fungerande samarbete. 

 

Att ha en chef som är tillgänglig 

Mellancheferna beskriver att en tillgänglig chef upplevs som ett bra stöd. Genom en 

nära och kontinuerlig kontakt uppfattar de att stöd erhålls. De uppger att chefen 

lyssnar på dem, ger uppmuntran och återkopplar. Mellancheferna anser att deras 

chefer är tillgängliga, även om de har en stressad arbetssituation. De får hjälp med 

bland annat organisatoriska och ekonomiska frågor. Chefen tillhandahåller 

mellancheferna informativt, värderande och känslomässigt stöd:  
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“Stödet från chefen består i att hon följer upp och funderar hur det går[…] Hon 

ger tips och råd hur jag ska tänka och följer upp. Stödet är också att jag kan 

ringa utan att känna att det är fel att fråga” (Deltagare nr 3). 

 

Att ha bollplank och få feedback 

Mellancheferna upplever att ett viktigt stöd är att någon fungerar som ett bollplank. 

Det kan ske enskilt tillsammans med chef, genom utbyte av erfarenheter med 

kollegor enskilt eller i grupp, eller med medarbetarna. Detta informativa och 

värderande stöd anses viktigt för att orka med sitt arbete, det stärker och bidrar till 

att de utvecklas. Några mellanchefer lyfter fram medarbetarnas feedback, såväl 

positiv som negativ, utvecklande. Det erhålls oftast vid medarbetarsamtal, men även i 

det dagliga arbetet. Medarbetarsamtal ger mellancheferna en möjlighet att dels 

kunna förklara sitt agerande vid kritik, men även egen reflektion och 

förbättringar/förändringar. Kollegornas feedback beskrivs av flera mellanchefer vara 

ett stort stöd, främst för att de befinner sig i samma position och har liknande 

erfarenheter: 

 

“Vi turas om, vi stöttar varandra, vi hjälper och stöttar varandra för att vi kan 

olika saker. Jag har erfarenhet från vissa saker och då hjälper jag henne med det 

och hon har erfarenheter från vissa saker och då hjälper hon mig. Så det är 

jättebra” (Deltagare nr 6). 

 

De mellanchefer vilka har eller haft handledare, mentorer och/eller coacher lyfter 

fram detta stöd. Det beskrivs vara viktigt och utvecklande att ha denna stödfunktion, 

eftersom de ger feedback och fungerar som bollplank. Mellancheferna beskriver att 

de fritt kan diskutera idéer, problem och beteende med handledare, mentorer och 

coacher, vilket upplevs positivt. Eftersom de ofta har en position utanför den egna 

organisationen/enheten, bidrar det till att mellancheferna kan syna sin egen 

organisation och beteende med ett annat perspektiv: 

 

“Mentorskapet blev ett stöd som innebär en person som inte har direkt insyn 

som kan titta på mina problem från annat håll och sedan får man bolla det där” 

(Deltagare nr 1). 
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Att bli sedd och uppskattad 

Mellancheferna i studien beskriver att bli sedd och uppskattad är ett bra stöd i deras 

yrkesutövning. Detta värderande och känslomässiga stödet erhåller de i olika grad 

från chefer, kollegor, läkargruppen och medarbetarna. Chefernas uppskattning 

uppges stärka och mellancheferna upplever att de har deras förtroende. Den 

uppskattning vilken främst lyfts fram och värdesätts av deltagarna är medarbetarnas. 

Hos vissa mellanchefer är detta stöd det viktigaste och de arbetade aktivt för att 

erhålla det genom dialog och ömsesidig uppskattning. Oftast får de denna respons vid 

medarbetarsamtal, men det händer även vid andra tillfällen, ibland helt spontant. 

När det erhålls ger det en positiv effekt, även på sikt: 

 

“Det roligaste var en pojke född 1992. Han sa [...] Jag tror du är sjukhusets 

coolaste chef. Det levde jag på en månad” (Deltagare nr 5). 

 

Att få tekniskt/administrativt stöd 

Det tekniska och administrativa stödet från främst organisationen i form av 

ekonomiavdelningar samt personalspecialister, vilka även benämns som HR 

specialister (human resources) beskrivs värdefullt. De fyller en viktig stödfunktion 

och anses besitta specialkunskaper mellancheferna själva saknar. Detta stöd kan vara 

instrumentellt, men främst informativt. HR specialister uppges vara nödvändigt stöd 

vid exempelvis rehabilitering och rekrytering. Stöd från företagshälsovården söks 

oftast vid personalrelaterade ärenden när behov finns av deras specialistkunskaper. 

Mellancheferna beskriver även vikten av stöd i det dagliga arbetet, där biträdande 

avdelningschef eller sektionsledare fyller en viktig funktion. Detta stöd var i olika 

grad instrumentellt, informativt, värderande och känslomässigt. Mellancheferna 

upplever att det finns tekniskt och administrativt stöd och är i de flesta fall nöjda med 

det: 

 

“Sektionsledare [...] men också ekonomen och HR specialisten och 

lönespecialisten är stöden för att verksamheten ska fungera. Vi har ju även IT 

support” (Deltagare nr 2). 
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Att ha ett fungerande samarbete 

Att ha ett fungerande samarbete inom organisationen med chefer, kollegor, 

medarbetare och andra kliniker, beskrivs vara ett viktigt stöd. Ett bra samarbete 

inom organisationen kan ge instrumentellt, informativt, värderande, men även 

känslomässigt stöd, exempelvis genom ett gott samarbete med en chefskollega på 

samma nivå. När samarbetet fungerar för mellancheferna med sin verksamhetschef 

innebär det att de upplever att de har mandat och stärker deras bemyndigande. Men 

det är framförallt ett bra samarbete med medarbetarna som lyfts fram. Det 

poängteras av några mellanchefer att de arbetat aktivt tillsammans med dem för att 

skapa en god stämning i gruppen och ett bra samarbete: 

 

“Sen har vi jobbat mycket tillsammans. Det är ju inte jag som har gjort det här, 

det är vi. Men jag har också gett möjligheter” (Deltagare nr 5). 

 

Erfarenheter av bristande stöd inom organisationen 

I huvudkategorin finns fem underkategorier; Brister i stöd och kommunikation med 

chefen, Brister i tekniskt/administrativt stöd, Att inte bli sedd och uppskattad i 

organisationen, Brister i inskolning/introduktion, samt Behov av och önskemål om 

stöd. 

 

Brister i stöd och kommunikation med chefen 

De flesta mellanchefer i studien beskriver att trots att det finns stöd från närmaste 

chef är det i olika grad och omfattning bristfälligt. De kan kontakta dem, men de får 

inga svar när de vill ventilera problem. En mellanchef beskriver att hon efter 

coachsamtal förändrat sitt sätt att uttrycka sig och var mer tydlig i sina krav på hjälp 

och stöd. Det ledde inte till någon förändring utan hon upplever fortfarande att 

verksamhetschefen och biträdande verksamhetschef brister i sitt stöd. De flesta 

mellanchefer i studien önskar återkoppling från sina överordnade, men ett fåtal 

poängterar att om chefen kontaktar dem frekvent kan det uppfattas kontrollerande: 

 

“Det är klart att jag uppskattar när nån frågar hur det går emellanåt, men det är 

inte så att jag vill att nån ska ringa varje vecka. Och jag tycker inte om att bli 

ifrågasatt” (Deltagare nr 7).   
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Brister i tekniskt/administrativt stöd 

Brister i tekniskt och administrativt stöd beskrivs oftast handla om personalärenden i 

särskilda situationer. Det anses att vissa arbetsuppgifter mellancheferna utför 

egentligen borde ligga hos andra funktioner, exempelvis personalspecialisterna. Vid 

rekrytering uppger mellancheferna att de skulle behöva mer hjälp från denna 

funktion. Mellancheferna i studien beskriver att de upplever HR funktionen belastad 

och stressad. Några anser att det behövs en förstärkning med fler anställda 

personalspecialister, för att enheterna ska få den hjälp de behöver. En av 

mellancheferna upplever att hon helt saknar stöd från sin personalspecialist. Hon 

hade varit med om upprepade situationer när denne kontaktat henne för hjälp och 

stöd, vilket upplevs snedvridet: 

 

“Jag tycker inte heller att det ska va så att HR funktionen ska ringa och fråga 

mig som inte kan nånting om detta, det blir ju väldigt märkligt. [...] och fråga 

om när det gäller personer på andra enheter, det känns jättekonstigt. När man 

kommer som ett blåbär, från skogen ungefär, och har ingen aning om nånting 

om vad man ska göra. Den funktionen kan jag tycka sviktar” (Deltagare nr 6). 

 

Att inte bli sedd och uppskattad i organisationen 

Känslan av att inte bli sedd och uppskattad av ledning, chefer eller medarbetare är en 

negativ upplevelse hos några av mellancheferna i studien. När närmaste chef inte ser 

och uppskattar dem kan det upplevas som om de saknar mandat, eller inte gör ett bra 

jobb. En av mellancheferna beskriver hur hon börjat ifrågasätta sig själv och sin plats 

i organisationen utifrån ett bristande stöd från verksamhetschef och biträdande 

verksamhetschef. Arbetet mellancheferna uträttar beskrivs även mindre synligt än 

det dagliga arbetet på avdelningen och kan uppfattas mindre värdefullt. Chefsrollen 

beskrivs vara en utsatt position med hög arbetsbörda och de upplever sig ha lägre 

status i organisationen: 

 

“För det är ju lite en utsatt post, mellancheferna. Man är ju så lågt ner i 

hierarkin på nåt sätt och har ganska lite att säga till om i det stora hela” 

(Deltagare nr 9). 
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Brister i inskolning/introduktion 

Majoriteten av mellancheferna upplever att det fanns brister vid deras inskolning och 

introduktion. De uppger att inskolningen var kort, i vissa fall handlade det om 2-3 

dagar eller till och med obefintlig. De anser att inskolning av mellanchefer i 

organisationen oftast är bristande och dålig. Det beror många gånger på att 

föregångare redan slutat eller hade begränsad tid kvar på enheten. Mellancheferna i 

studien upplever att det saknas en ansvarig person för introduktion, exempelvis att 

verksamhetschefen inte ansvarat för att det utförts på ett adekvat sätt. Det följs inte 

upp om de tagit del av de kunskaper vilket krävs för att kunna fungera i yrkesrollen. 

Kring chefsutbildning och mentorskap finns en uppfattning att det tillhandahålls för 

sent i mellanchefernas ledarskap. De har oftast hunnit påbörja sin tjänst och hunnit 

arbeta en tid. De beskriver hur de saknade kunskaper i bland annat olika typer av 

personalsystem och övriga ansvarsområden när de tillträdde sin tjänst. Det leder till 

att de gör misstag och att arbetsuppgifter inte utförs. Den bristande inskolningen och 

introduktionen anses leda till stora krav på mellanchefen att lära sig allt på egen 

hand, eftersom de inte vet var stöd finns och vilka stödfunktioner de kan anlita: 

 

“Om man tänker tillbaka hur det var att ta över, det blev ju bara så. Men där 

skulle det ha varit avsatt mer tid för inskolning [...] Jag tror att det skulle finnas 

ett "paket" [...] Det tog säkert ett halvår innan jag visste att Chefskanalen fanns. 

Det borde finnas ett sådant paket och att man fick en person som kom och 

hjälpte en att lägga in på datorerna, visa hur man loggar in, basen i alltihopa. 

Det är mycket sådant man får sitta och lära sig själv” (Deltagare nr 1). 

 

Behov av och önskemål om stöd 

Mellancheferna beskriver olika behov och önskemål om stöd. Rehabilitering upplevs 

krångligt och svårt att bemästra. De anser att det många gånger krävs 

specialistkunskaper för dessa ärenden, vilket de inte alltid har. Det uttrycks önskemål 

om ett bättre stöd kring dessa frågor, förslagsvis från personalspecialister eller andra 

med kunskaper i ämnet. Stöd i form av coachingsamtal, handledning eller mentorer 

är ett önskemål från mellancheferna, oavsett om de haft den möjligheten eller inte. 

Det upplevs vara ett betydelsefullt stöd. En mellanchef föreslår att handledning borde 

vara obligatoriskt för alla nya chefer, men även finnas möjlighet till fortsättning 

senare. De mellanchefer vilka saknade hjälp och stöd i form av sektionsledare eller 
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biträdande avdelningschef, uttrycker en önskan om detta. Deras uppfattning är att 

detta stöd skulle minska arbetsbelastningen och kunna fungera som ett bollplank. 

Det finns ett behov av instrumentellt, informativt och värderande stöd från denna 

yrkeskategori: 

 

“Om jag fick önska [...] att jag hade en biträdande avdelningschef på 

avdelningen. Att vi var två som kunde dela på uppgifterna, medarbetarsamtal 

och lönesamtal [...] Tidsmässigt är det helt sjukt. Är man två kan man bolla 

idéer med varandra och gå fram på så vis” (Deltagare nr 4). 

 

Det finns ett önskemål om möjlighet till utbildning och mentorskap redan innan eller 

i direkt anslutning till att mellancheferna tillträder sin tjänst. Behov finns även av en 

förbättrad inskolning och introduktion, genom särskilt utformade riktlinjer eller 

program. En mellanchef föreslår att organisationen tillhandahåller obligatoriskt 

program för nya chefer, med information och utbildning kring chefsrollen. En annan 

föreslår att checklistor borde utformas, liknande de andra yrkeskategorier får vid 

inskolning: 

 

“Om man lämnar ut checklistor vad man ska kunna när man börjar som 

nyanställd sjuksköterska eller nyanställd inom landstinget, så borde ju också 

finnas sån för cheferna” (Deltagare nr 6).  

 

Andra faktorer av betydelse för erfarenheter av stöd 

Denna huvudkategori består av två underkategorierna; Stöd i privatlivet samt 

Yrkeserfarenhet och utbildning som stöd. 

 

Stöd i privatlivet  

Vissa av mellancheferna uttrycker att de har ett bra stöd privat från partner och 

familj, men även vänner. Dessa personer i privatlivet är ett medmänskligt stöd genom 

sin närhet och tillgänglighet. De tillhandahåller främst ett känslomässigt stöd, men 

kan i vissa fall även ge värderande och informativt stöd. I det fall där stöd saknas 

inom organisationen får personer i privatlivet istället fylla den funktionen. En av 

mellancheferna beskriver hur en god vän, vilken arbetar i chefsposition i en annan 
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bransch, är det största stödet. Hon får feedback, stöd och har någon att bolla idéer 

med utanför organisationen, vilket anses värdefullt. De flesta av mellancheferna 

poängterar att de lämnar sitt arbete när de går hem för dagen. De anser att de lärt sig 

att skilja på arbetsliv och privatliv och vill helst inte diskutera sakfrågor med sina 

vänner. De använder stödet i privatlivet för att ”ladda batterierna”. Men stödet kan 

även vara att det finns en acceptans privat kring mellanchefernas yrkesroll och 

arbetssituation: 

 

“Har man ett sånt här jobb som inte är ett standard 7-4 jobb, så är man ju 

beroende av att familjen hemma accepterar att man har det jobb man har. Och 

har stöttning på det sättet, för annars skulle det inte finnas en chans att man 

skulle orka. Och det har jag” (Deltagare nr 8). 

 

Yrkeserfarenhet och utbildning som stöd 

Både erfarenhet av exempelvis tidigare arbete på kliniken eller att ha arbetat några år 

i nuvarande position, samt utbildning anser mellancheferna vara ett viktigt stöd i sin 

yrkesutövning. Vid exempelvis sviktande inskolning och introduktion, är erfarenhet 

från verksamheten en fördel eftersom mellancheferna känner till rutiner, riktlinjer 

och vissa stödfunktioner. Med tiden uppges behovet av stöd och hjälp minska, 

eftersom de fått kunskaper och erfarenheter de tidigare saknat. Dessutom vet de var 

stöd kan sökas och erhållas, vilket upplevs positivt och tryggt. De mellanchefer vilka 

haft möjlighet att delta i ledarskapsutbildning beskriver det i positiva ordalag. Det 

anses stärkande och utvecklande i yrkesrollen. I utbildningen skapas nätverk med 

andra mellanchefer vilka agerar bollplank och används för feedback. Några av 

mellancheferna påpekar även att de under åren vuxit in i sin yrkesroll och mognat. De 

upplever att de har en trygghet och säkerhet, vilket de ibland saknade när de var 

nyanställda: 

 

“Jag har jobbat här så länge. Jag har varit 5 år chef. Jag är inte ny i det här. Man 

bygger upp lite så här skyddsnät i kring sig, som man vet ungefär vart man ska 

vända sig. Man hetsar inte upp sig för småsaker [...] Jag har landat” (Deltagare 

nr 8). 
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Diskussion  

Syftet med studien var att beskriva erfarenheter av erhållet socialt stöd bland 

mellanchefer i hälso- och sjukvård. Vid analys av intervjuer framträder tre 

huvudkategorier och tolv underkategorier. Huvudkategorierna är erfarenheter av 

fungerande stöd inom organisationen, erfarenheter av bristande stöd inom 

organisationen och andra faktorer av betydelse för erfarenheter av stöd. 

 

Första huvudkategorin, erfarenheter av fungerande stöd i organisationen, omfattar 

stöd från överordnad chef, kollegor, medarbetare, samt andra funktioner exempelvis 

personalspecialister och mentorer/handledare. Stöd från andra mellanchefer, det vill 

säga kollegor, har stor betydelse. Både svenska och internationella studier av hälso- 

och sjukvården visar att kollegors stöd är viktigt för mellanchefer (Paliadelis et al. 

2007, Skytt et al. 2008) Paliadelis et al. (2007) beskriver att kollegor har liknande 

erfarenheter utifrån sin grundprofession, samt är eller har varit i samma situation. I 

deras komplexa roll är det därför betydelsefullt att få dela erfarenheter med en 

kollega, vilken talar samma språk. Förhållandet ger en upplevelse av stöd och 

respekt, samt en känsla av samhörighet. I en annan studie fann Paliadelis (2005) att 

chefskollegor även är ett värdefullt bollplank, där utbyte av erfarenheter i svåra lägen 

beskrivs värdefullt. Att ha någon att tala med och få debriefing innebär en källa till 

utveckling för att över huvud taget klara sin uppgift. Mellancheferna i denna studie 

värdesätter det utbyte de har med sina kollegor och anser i vissa fall att det är det 

bästa stödet. Det talar för att denna form av stöd bör tas tillvara och utvecklas. 

Wikström et al. (2011) föreslår i sin studie att forum för mellanchefer inom hälso- och 

sjukvården bör främjas, eftersom de där kan diskutera sina problem och frågor, samt 

utvecklas i sin ledarroll. Mellancheferna i studien beskriver vidare att feedback från 

närmaste chef och även medarbetare ger möjlighet till utveckling i yrkesrollen. Både 

positiv och negativ kritik uppskattas. För flertalet mellanchefer upplevs det mycket 

värdefullt att känna sig sedd och uppskattad. Uppskattning från överordnad chef ger 

en känsla av tillit som innebär möjligheter att växa. I en studie fann van Dierendonck 

et al. (2004) att medarbetarnas välbefinnande påverkas av deras chefs beteende, 

vilken i sin tur påverkas av sin personal. Det vill säga, relationen mellan en chef och 

arbetstagarna är en ömsesidig process. Corrigan et al. (2002) beskriver att 

transformativt, relationsorienterat ledarskap påverkar hur team inom hälso- och 

sjukvården fungerar. De chefer vilka upplever en vi-känsla med sina medarbetare 
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hittar stöd där, vilket bekräftas i denna studie där flera mellanchefer beskriver värdet 

av medarbetarnas stöd i form av feedback och uppskattning. 

 

Denna intervjustudie visar att handledare, mentorer eller coacher, samt tekniskt och 

administrativt stöd upplevs vara en viktig stödfunktion, eftersom mellancheferna kan 

bolla idéer och problem med dem. Paliadelis (2005) skriver att nytillträdda 

mellanchefer i hälso- och sjukvården behöver särskilt utformade handlingsplaner där 

möjlighet till stöd, exempelvis genom att formella mentorprogram, tillhandahålls. 

Enligt Paliadelis et al. (2007) finns behov hos mellanchefer av mentorer för stöd, 

vilket även styrks i en studie av Spehar et al. (2012). Inom det landsting där denna 

studie genomfördes finns möjlighet till att delta i mentorprogram, vilket flera av de 

intervjuade mellancheferna gjorde. Det framkom dock en önskan att denna möjlighet 

ska finnas tillgänglig tidigare, kanske redan innan de tillträder sin tjänst. För att klara 

alla delar av sitt arbete är olika tekniska och administrativa funktioner viktiga. 

Personalspecialister, controller och företagshälsovården lyfts fram som betydelsefullt 

när specialkunskaper behövs. Chuang et al. (2011) anser att personalspecialister är 

betydelsefulla för att erhålla en fungerande personalsituation, vilket mellancheferna i 

denna studie bekräftar. Även biträdande avdelningschefer och sektionsledare, vilka 

avlastar i det praktiska arbetet, upplevs vara en önskvärd stödfunktion. I resultatet är 

övervägande del av mellancheferna nöjda med det stöd som finns i form av 

stödfunktioner i organisationen. Det som återkommer är att det instrumentella stöd 

de behöver ofta finns i tillräcklig omfattning men det måste introduceras för 

mellancheferna. 

 

Mellancheferna i denna studie berättar hur ett bra samarbete med olika aktörer inom 

och utanför den egna verksamheten upplevs som ett stöd. Ett bra samarbete med 

överordnad chef beskrivs som att få tillit och att vara betrodd. I en studie beskrivs att 

stöd från överordnad chef är en nödvändighet för att kunna genomföra förändringar 

och lyckas i utvecklingsarbete (Chuang et al. 2011). Det är ett villkor för att 

mellanchefer i hälso- och sjukvården ska kunna verka, vilket mellancheferna i denna 

intervjustudie bekräftar. De ger uttryck för hur viktigt stödet från överordnad chef är. 

Oavsett om det handlade om tillgänglighet, upplevt eller erhållet stöd ger det 

förutsättningar att utföra arbetet. Det innebär mandat och trygghet i uppdraget. 

Vetskapen om att överordnad är engagerad och stödjande ökar tillfredsställelsen i 
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arbetet för övervägande del av deltagarna. Shirey (2006) menar att upplevt stöd från 

kollegor och högre chefer är avgörande för coping och välbefinnande. Risken för 

utmattning minskar och tillfredsställelsen i arbetet ökar. Shirey beskriver vidare att 

stödets innehåll och mängd inte är det viktigaste, utan kvaliteten och vetskapen om 

att stödet finns där när det behövs.  

 

En reflektion är att arbetsgivare bör ta del av vad som mellanchefer anser vara ett 

fungerande stöd. Det är viktigt för att kunna stödja, bibehålla och vidareutveckla 

dessa funktioner genom olika åtgärder. Den typen av förebyggande stöd kan ha stor 

betydelse för att förebygga ohälsa, inte bara hos mellancheferna, utan även bland 

medarbetarna. 

 

I den andra huvudkategorin, erfarenheter av bristande stöd i organisationen, 

beskriver mellanchefer i denna studie vilka stödfunktioner de saknade i sin 

omgivning. Deras erfarenheter visar på förhållanden där organisationen inte lyckats 

förmedla de redskap och den trygghet som behövdes. Övervägande del av 

mellancheferna i studien ger uttryck för ett otillräckligt stöd från närmaste chef, 

ibland till följd av bristfällig kommunikation. I en studie om mellanchefer inom 

äldreomsorgen i Halland uppgav nästan hälften av deltagarna att de har ett behov av 

mer stöd från sin närmaste chef (Fällhed 2009). Även internationella studier visar på 

bristande stöd från överordnad (Iro 2007, Paliadelis et al. 2007), vilket vissa 

mellanchefer i denna studie bekräftar. Majoriteten av mellancheferna beskriver att 

introduktionen och inskolningen är otillräcklig och många gånger obefintlig. Den 

upplevs bristfällig och det finns ett uttalat behov av förbättringar kring rutiner, 

upplägg och struktur. Internationella studier visar på samma fenomen. I en studie av 

Thorpe och Loo (2003) skriver de att utbildning och inskolning av mellanchefer inom 

hälso- och sjukvården ofta är otillräcklig men nödvändig, eftersom det ständigt 

tillkommer nya uppgifter vilka de kan sakna kunskap kring. Paliadelis (2005) visar i 

sin studie hur både brist på utbildning och stöd gör det komplexa och 

mångfacetterade arbetet svårt för mellanchefer i hälso- och sjukvården. 

Mellancheferna känner sig ensamma i sin nya roll och får lära sig själv genom misstag 

och av kollegor och tvingas söka den kunskap de behöver. McCallin och Frankson 

(2010) fann att mellanchefer upplever sin roll som tvetydig och oklar. De upplever sig 

gå från klinisk expert till novis i sitt nya uppdrag. De anser sig sakna administrativa 



- 19 - 
 

och ekonomiska kunskaper samt har ej inblick i personalfrågor. Stora krav från olika 

håll med många gånger för lite tid medför stress, frustration och i vissa fall ångest. 

Arbetet upplevs för omfattande och att hitta stöd i omgivningen är svårt och de 

upplever sig oförberedda inför uppgiften. Spehar et al. (2012) beskriver hur 

mellanchefer upplever sig övergivna i sin roll och tycker att de får lära sig arbetet i 

förbifarten. Därför anser Spehar et al. vidare att tidiga och lokalt tillgängliga 

stödåtgärder är nödvändigt för att klara sin nya roll som mellanchef. Wikström et al. 

(2011) skriver att vägledande principer och riktlinjer underlättar för mellanchefer att 

prioritera och avgränsa sitt arbete. Iro (2007) föreslår att inskolning ska ske 

strukturerat och i form av ett utbildningsprogram. Waters et al. (2003) visar i en 

studie att utvecklat mentorskap har betydelse för mellanchefer i deras arbete i hälso- 

och sjukvården. Slutsatsen var att det behövs skräddarsydda, hållbara 

utbildningsprogram för nytillträdda mellanchefer.  

 

En reflektion är att alla mellanchefer som anställs inom hälso- och sjukvården bör 

genomgå en introduktionsutbildning och en längre tids inskolning. Deras närmaste 

chef bör ha huvudansvar för återkoppling och uppföljning av mellanchefens 

inskolning. Särskilt stöd genom exempelvis mentorskap kan vara värdefullt för de 

mellanchefer som saknar erfarenhet från liknande uppdrag. Dessa åtgärder skulle 

troligen förebygga ohälsa bland mellanchefer, men även gagna organisationen i dess 

helhet, till exempel underlätta rekrytering av mellanchefer. 

 

I den tredje huvudkategorin, andra faktorer av betydelse för erfarenheter av stöd, 

framkom att tidigare erfarenheter från arbetsliv, egen klinik eller annan, samt 

utbildningar beskrivs buffra för en dålig introduktion och ger en mognad i rollen som 

behövs. En övervägande del av mellancheferna har ett väl fungerande stöd i 

privatlivet, vilket de upplever som en kraftkälla. Detta bekräftas av Iro (2007) i en 

studie av mellanchefer i hälso- och sjukvården på Cook Island. Familj och 

medmänniskor anses fungera som ett stödjande nätverk för mellanchefer. Enligt 

Theorell (2012) är socialt stöd utanför organisationen viktigt för hälsan, eftersom det 

fungerar som ett skydd mot stress. Orth-Gomér (2012) skriver att sociala nätverk 

bestående av exempelvis familj och vänner främjar hälsan. Brist på detta stöd utgör 

en hälsorisk. Shirey (2006) fann att arbetsrelaterad hälsa och arbetsglädje påverkas 

av stöd från det sociala nätverket, inkluderat både stöd i arbetet och privat. Thorpe 
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och Loo (2003) beskriver att det är viktigt med en balans mellan arbete och privatliv. 

Detta för att kunna upprätthålla en god produktivitet i yrkeslivet samt möjlighet att 

hinna med fritiden. Mellancheferna i denna intervjustudie uppger att de har stöd i 

privatlivet i någon form och värdet av detta upplevs olika. Socialt stöd har en direkt 

effekt på stress och ett socialt nätverk kan minska såväl sjuklighet som dödligheten 

(Reblin & Uchino 2008). Olika studier inom hälso- och sjukvården har visat att 

bristande stöd kan leda till såväl somatiska besvär som mentala (Uchino 2006, 

Reblin & Uchino 2008, Mehrdad et al. 2010). Heaney och Israel (2008) visar i en 

modell sambandet mellan socialt stöd och fysisk, mental och social hälsa och även 

påverkan på livslängden. Shirey et al. (2010) beskriver hur höga krav i arbetet medför 

ökad stress för mellanchefer inom hälso- och sjukvården och riskerar minska 

välbefinnande för dessa. Organisatoriska och strukturella förhållanden påverkar 

deras upplevelse av stress och stödåtgärder behövs både individuellt och strukturellt 

för att undvika ohälsa. Tengelin et al. (2011) skriver i en rapport att hållbara 

stödstrukturer behövs för att stärka chefer i hälso- och sjukvården, för att ge dem 

möjlighet att minska sin stress i arbetet. De visar vidare på vikten av att tidiga tecken 

på utmattning uppmärksammas i organisationen för att ohälsa ska kunna undvikas. 

 

En reflektion är att socialt stöd är betydelsefullt för fysisk, mental och social hälsa. 

För att främja och bibehålla hälsa hos mellanchefer i hälso- och sjukvården bör stöd 

och möjlighet till en balans mellan privatliv och arbetsliv främjas.  

 

Implikationer för företagshälsovård 

Studiens resultat kan användas av företagshälsovården utifrån ett hälsofrämjande 

perspektiv. Genom att synliggöra mellanchefers behov av stöd kan deras hälsa 

främjas i lämpliga åtgärder, vilket leder till positiva effekter på individ, grupp och 

organisationsnivå, samt bidrar till förbättrad produktivitet och vårdkvalitet. 

Företagshälsovårdens stödfunktion kan ge informativt stöd med sin 

specialistkunskap i exempelvis rehabiliteringsfrågor. De kan bidra med handledning, 

feedback eller agera bollplank för värderande stöd. Dessutom kan 

företagshälsovården ge emotionellt stöd i vissa fall. Likt andra stödfunktioner inom 

organisationen är det betydelsefullt att kännedom om denna verksamhet 

introduceras tidigt och blir ett av mellanchefens redskap. 
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Metoddiskussion och begränsningar med studien 

För att kunna beskriva erfarenheter av erhållet socialt stöd valdes semi-strukturerade 

intervjuer med öppna frågor. Denna metod bedöms kunna ge en mer detaljerad 

redogörelse och bild av mellanchefernas erfarenhet, vilket författarna anser att 

resultatet visar. Metoden och analysmetoden (kvalitativ innehållsanalys) säkerställde 

att författarnas syfte med studien uppfylldes. När intervjufrågor konstrueras är det 

viktigt att iaktta försiktighet med ordval för att bland annat undvika bias och 

missförstånd (Polit & Beck 2006). Därför bör de granskas av utomstående, vilket 

skedde av handledare innan intervjuerna startade. Dock testades inte frågorna på en 

mindre försöksgrupp för utvärdering, vilket Polit och Beck (2006) föreslår för att 

säkerställa frågeschemats tillförlitlighet. Vid intervjuer finns en risk att intervjuaren 

påverkar svaren. Graneheim och Lundman (2004) skriver att utfall av intervjuer 

beror till stor del på interaktionen mellan intervjuaren och deltagaren. Även om 

intervjuaren försöker hålla sig neutral sker en interaktion med deltagaren (Lundman 

& Graneheim 2012). Med detta i åtanke sattes fokus på deltagaren genom en strävan 

att i intervjusituationen främja en positiv anda med öppenhet och trygghet. 

Intervjuarna la fokus på att lyssna, inte avbryta, eller ställa ledande frågor.  

 

I samband med analys av text med kvalitativ innehållsanalys finns alltid flera 

tolkningsalternativ vilka påverkas av forskarens förförståelse (Graneheim & 

Lundman 2004, Lundman & Graneheim 2012). För att undvika detta valde 

författarna en gemensam tolkning, vilken bidrar till trovärdighet. Enligt Lundman 

och Graneheim (2012) är det viktigt vid tolkning av texter att ha kunskap om 

förhållanden hos deltagarna vilka kan ha betydelse för studiens syfte, exempelvis kön, 

ålder och utbildning. Därför inledde författarna till denna studie samtliga intervjuer 

med att ställa frågor kring detta (se intervjufrågor i bilaga 2). När innehållsanalys 

används finns en risk för att meningsenheterna blir för stora och svåra att hantera. 

Det finns även en risk att de är för små och därigenom ger ett sönderdelat innehåll 

(Lundman & Graneheim 2012). För att undvika detta skedde upprepade 

genomläsningar av intervjuerna av båda författarna, för att bibehålla ett 

helhetsintryck av dem.  

 

I en utvärdering av metoder inom hälso- och sjukvården beskrev SBU (2013) att en 

kvalitativ studie håller hög kvalitet genom bland annat logisk struktur, väldefinierade 
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frågeställningar, samt tydligt beskrivet urval och hur analysprocess skett. Författarna 

har strävat efter att tydliggöra analysprocessen, till exempel genom att åskådliggöra 

den i metoddelen samt i en tabell.  

 

En begränsning i studien är att den har ett lågt deltagande (n=9) och urvalet var litet. 

Resultatet speglar därigenom upplevelsen för ett begränsat antal mellanchefer och 

kunskapen anses inte vara generaliserbar. Intervjuerna var korta, men innehållsrika 

och gav ett detaljrikt arbetsmaterial för analys. En etisk reflektion är att intervjuerna 

utfördes på mellanchefernas arbetsplats under ordinarie arbetstid. Möjligen skulle 

detta kunna påverka genom att de kände press eller var stressade. Studiens deltagare 

är endast kvinnor och eventuellt kan resultatet påverkas av detta och sett annorlunda 

ut om även män intervjuats. Frågan författarna ställer sig är om mäns erfarenhet av 

erhållet stöd är liknande eller om det finns könsskillnader. Författarna anser att det 

vore av intresse att utföra en liknande studie med ett genusperspektiv.  

 

Slutsats 

Den slutsats författarna drar är att mellanchefer i hälso- och sjukvården som 

omfattas av denna studie upplever tillfredställande stödfunktioner inom 

organisationen. Vissa brister finns dock i kommunikation och stöd från närmaste 

chef, där bättre återkoppling efterfrågas av mellancheferna. Det mest framträdande i 

resultatet är hur en bristande introduktion och inskolning orsakar frustration, samt 

leder till en okunskap om var stödfunktionerna finns när de behöver dem som mest i 

sin nya roll. Enligt Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) är detta ett arbetsgivaransvar, 

där arbetsuppgifter ska åtföljas av tillräcklig information, instruktion och 

uppföljning.  

 

Vid genomgång av tidigare studier i ämnet framträder bilden av brister i olika 

stödfunktioner för mellanchefer i hälso- och sjukvården. Gruppen beskrivs som utsatt 

och klämd i organisationen på olika sätt, framför allt klämd mellan högre chefer och 

medarbetare men också pressad av många och svåra arbetsuppgifter med otillräckliga 

resurser. I en politikerstyrd verksamhet som svensk offentlig hälso- och sjukvård 

fattas beslut högre upp i hierarkin. Som mellanchef kan möjligheterna att påverka 

vara begränsad men uppdraget att omsätta besluten ”på golvet” i en verksamhet 
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kvarstår. Sellgren et al. (2008) menar att som mellanchef har man rollen att motivera 

och leda sina medarbetare i arbetet för att nå uppställda mål. Enligt Iro (2007) har 

mellanchefer en nyckelroll för att påverka arbetsmiljön vid enheten. Därför är de 

förutsättningar som ges att utöva ledarskap betydelsefullt för arbetsförhållanden 

både för mellanchefen men även för medarbetarna (Härenstam et al. 2006). När man 

tar på sig ledarskapsrollen finns ambitionen att ta steget vidare i sin karriär och 

utveckla vården vilket kan sluta i frustration för många. Arbetet som mellanchef 

innebär höga psykosociala krav och en stor arbetsbörda vilket riskerar medföra 

minskat välbefinnande och ohälsa (Lindholm et al. 2003, Johansson et al. 2013). 

Tillfredsställande stödfunktioner behövs därför för att möta de behov som uppstår för 

att förhindra ohälsa bland mellanchefer men även indirekt främja produktion och 

kvalitet i vården. Förbättrad introduktion och i vissa fall ökat stöd från överordnad 

chefsfunktion är att rekommendera.  
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UMEÅ UNIVERSITET    Datum 2013 04 02 

Institutionen för omvårdnad 

 

Information till mellanchefer inom slutenvården VLL 

Förfrågan om medverkan i intervjustudie 

 

Under april månad 2013 kommer en studie att genomföras där mellanchefer inom 

Västerbottens läns landsting intervjuas om deras upplevelse av erhållet stöd inom och 

utanför organisationen. Det sker inom ramen för Magisterprogrammet i Arbetsliv och 

hälsa, inriktning Företagssköterska, och resultatet presenteras i en D-uppsats. Dina 

erfarenheter är viktiga att ta del av för att förstå mer om socialt stöd till mellanchefer 

och vi undrar därför om Du kan avsätta ca 45 minuter för en personlig intervju. 

Intervjun kommer att spelas in och kan ske på din arbetsplats eller i annan lokal om 

Du så önskar. 

 

Materialet från intervjuerna handhas enligt Vetenskapsrådets Forskningsetiska 

regler. Endast författarna och handledare har tillgång till materialet och kommer 

endast att användas i studiesyfte. De bandade intervjuerna avidentifieras och förstörs 

efter uppsatsens godkännande. Du får när som helst avstå att delta i studien. Vi 

hoppas på din medverkan och vill gärna att Du ger besked via mail. Vi kontaktar dig 

därefter för inbokning av tid för intervju. 

 

Med vänlig hälsning, 

Anneli Fjällström    Kristina Fällman 

Distriktssköterska   Leg. sjuksköterska 

anfj0019@student.umu.se  krafan89@student.umu.se 

070-217 91 81   070-634 39 59 

Eva Ericson-Lidman 

Universitetslektor, Handledare 

Umeå Universitet, Institutionen för omvårdnad i Skellefteå 

eva.ericson-lidman@nurs.umu.se 

Arb.tel. 0910-78 72 37  



 

Bilaga 2 

Semi-strukturerat intervjuschema med öppna frågor 

 

Inledande frågor för “basinformation” 

 Ålder 

 Kön 

 Grundprofession 

 Utbildning och ledarskapsutbildning? 

 Hur stor är enheten - omfattning av ex anställda? 

 Finns administrativ eller annan assistans - “hjälpredor” 

 Hur länge har du arbetat vid kliniken? I din nuvarande roll? 

 Vad arbetade du med innan? 

 Beskriv hur du ser på ditt arbete? (Vad är bra och dåligt?) 

 

Socialt stöd 

 Vad innebär stöd för dig i ditt arbete?   

 Hur ser ditt stöd ut från arbetskamrater och närmaste chef? 

 Hur ser ditt stöd ut i privatlivet? 

 Om deltagaren uppger sig sakna stöd och ingen lyssnar: Var hämtar du då 

kraft och stöd ifrån? 

 Är du nöjd med det stöd du får? 

 När upplever du att du får uppskattning för dina arbetsprestationer? 

 Vilket behov har du av stöd? Och hur önskar du att det såg ut? 

 Är det något mer du trodde jag skulle fråga om som vi inte berört? 

 

 


