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Abstrakt

Syftet med studien är att undersöka hur verksamhetschefer inom primärvård i två län upplever 

sin psykosociala arbetsmiljö och hur arbetet påverkar deras hälsa. En kvantitativ enkät har 

legat till grund för den analys som gjorts utifrån skillnader mellan chefer verksamma i 

offentlig och privat primärvård samt utifrån ett könsperspektiv. 

Fyra av fem verksamhetschefer upplever ohälsa på grund av sin psykosociala arbetsmiljö. 

Mest frekventa arbetsmiljöfaktorer är; liten tid för reflektion och återhämtning, små 

påverkansmöjligheter över arbetssituationen samt upplevelser av höga krav. Resultatet 

stämmer väl överens med Karasek & Theorells krav-kontroll-stöd modell som ligger till 

grund för studien.

Resultatet visar att chefer inom offentlig verksamhet upplever problem med otillräckliga 

befogenheter, ett problem som inte finns inom privat verksamhet. Manliga chefer upplever 

bristande kontroll i arbetssituationen i något högre grad än vad kvinnliga chefer gör, något 

som skiljer denna studie från andra studier. Chefer i offentlig verksamhet skattar sin hälsa 

sämre än chefer inom privat verksamhet, ett resultat som påverkas av att det finns fler kvinnor 

inom offentlig verksamhet och att kvinnor generellt sett skattar sämre hälsa än vad män gör. 

Dock finns positiva inslag i arbetsmiljön som innebär ett visst skydd mot ohälsosam stress. 

Merparten trivs med sitt arbete och upplever det motiverande. Flertalet upplever stöd både hos 

chef/VD, kollegor samt från sina medarbetare. De är också överlag nöjda med sina egna 

arbetsinsatser.

Sammanfattningsvis visar studien att chefers hälsa påverkas av hög arbetsbelastning och höga 

krav i arbetet. Skyddande faktorer mot ohälsa är de positiva inslag i arbetsmiljön som finns 

samt personligt utvecklade copingstrategier som lindrar de skadliga effekterna vid långvarig 

stresspåverkan.  

Sökord: Chefers psykosociala arbetsmiljö, Vårdval i primärvård, Offentlig och privat 
primärvård, Stressrelaterad ohälsa, Kvinnors hälsa i arbetslivet.
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Bakgrund
Många anställda inom vården upplever idag ohälsa på grund av den psykosociala 

arbetsmiljön. Tidigare studier har visat att det inte är någon större skillnad på vad som 

påverkar hälsan i arbetet för chefer och medarbetare.1  Hög arbetsbelastning, otydliga mål och 

roller samt litet stöd från ledning och kollegor är ohälsofaktorer som påverkar alla.2 Denna 

studie kommer att granska hur verksamhetschefer inom offentlig och privat primärvård i två 

utvalda län, upplever sin psykosociala arbetsmiljö och hur arbetet påverkar deras hälsa.

Att som verksamhetschef ansvara för och leda en vårdcentral är många gånger ett krävande 

uppdrag där man förväntas hantera en mångfald av uppdrag och komplexa situationer, men 

som samtidigt erbjuder en hög grad av stimulans och egen utveckling. Utifrån dessa 

komplicerade arbetsförhållanden, är frågan relevant att ställa; Hur mår egentligen chefen?

Arbetslivet består idag till viss del av så kallade gränslösa arbeten,3 som kännetecknas av att 

gränserna mellan arbete och fritid suddas ut. Det förväntas att individen ständigt ska vara 

tillgänglig och vara flexibel för att kunna ta på sig nya uppdrag som uppstår utifrån omvärlds-

och konkurrensanpassning. Det räcker heller inte att arbeta utifrån uppsatta mätbara mål, 

målet blir istället att försöka nå så långt som möjligt med så små resurser som möjligt.4 I och 

med det fria vårdvalet inom primärvården har konkurrensen hårdnat mellan offentliga och 

privata vårdcentraler som tävlar om att knyta flest listade patienter till sig genom att erbjuda 

bra service och snabb vård och behandling med hög kvalitet, så kostnadseffektivt som 

möjligt.5

Studien grundar sig på den väletablerade förklaringsmodell för arbetsrelaterad stress som 

utarbetats av Karasek och Theorell, kallad krav-, kontroll- och stödmodellen.6 Modellen visar 

att en bra balans i arbetet uppnås där individen har en hanterbar kravnivå, där det finns goda 

möjligheter att påverka sin arbetssituation och där det finns ett bra socialt stöd i 

organisationen.

                                                
1 Jönsson, Svensson et al. (2006). Kartläggning av chefers psykosociala arbetsmiljö.
2 Bernin & Thorell. (2004). Mönster för framgångsrikt ledarskap i vården.
3 Allvin. et al. (2006). Gränslöst arbete.
4 Arbetsmiljöinspektionen. (2000). Ohälsa och negativ stress – i ett arbetsliv i förändring.
5 Ellström & Kock. (1993). Kompetensutveckling i offentlig verksamhet.
6 Karasek & Theorell, (1990). Healthy Work.
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För att få en bakgrund till, och omständigheter runt, uppsatsens ämnesval samt för de 

urvalskriterier som ligger till grund, kommer en beskrivning av chefsuppdrag, primärvårdens 

uppdrag och det fria vårdvalet att presenteras.

Chefsuppdrag
Att vara chef inom primärvården innebär stora utmaningar med hög grad av 

handlingsutrymme och påverkansmöjligheter. Det kräver en ledare med ett brett spektra av 

kunskap inom många områden och hög grad av social kompetens. Att vara verksamhetschef 

för en vårdcentral innebär att ha det övergripande ansvaret för den vård och behandling som 

bedrivs på enheten samt att ha ett personal- och ekonomiansvar.7 Personalen är 

organisationens viktigaste resurs, därför är det viktigt att kunna leda och stödja de anställda 

till att nå uppsatta mål för verksamheten. Därtill kommer att hantera det stora 

informationsflöde som strömmar till och från enheten, samt hålla sig ajour med vad som 

händer i omvärlden. 

Rollen som chef är många gånger svår och uppdraget stundtals ganska ensamt. Det krävs en 

balans mellan att ha närhet till sin medarbetare och samtidigt hålla en viss distans. En chef 

ställs emellanåt inför faktum att verkställa beslut från högsta ledningen,8 som kanske inte 

alltid överensstämmer med vare sig den egna övertygelsen eller medarbetarnas önskemål . Det 

kan orsaka svåra ställningstaganden och dilemman för chefen, som stundtals inte kan delas 

med någon. Samtidigt som arbetet är krävande så ger det mycket tillbaka i form av

professionell utveckling och personlig stimulans.9

Drivkraften som gör att en person tar på sig ett chefsuppdrag och orkar med de påfrestningar 

som rollen innebär kan se olika ut för olika individer. En del ser möjligheten att få makt och 

att kunna påverka som en drivkraft, medan andra styrs av att få ta ansvar för en viktig 

verksamhet. Vissa styrs av egen utveckling och lärande och andra fascineras av ledarskapets 

utmaningar och möjligheter. Den personliga motivationen till uppdraget är av stor betydelse 

för hur uthålligt en chef kan förhålla sig till de höga krav och påfrestningar som ställs i 

arbetet.10

                                                
7 Socialstyrelsen. (2005). Verksamhetschef i hälso- och sjukvården – en nyckelroll för patientsäkerheten?
8 Verksamhetschef i landsting är underställd landstingsledningen. Verksamhetschef i privat regi tillhör antingen 
en större koncern eller driver ett mindre eget företag.
9 Lind Nilsson & Gustafsson (2006). Ledarskapets inre och yttre resa.
10 Lind Nilsson & Gustafsson (2006). Ledarskapets inre och yttre resa.
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Primärvård
Primärvården är en del av landstingens öppna hälso- och sjukvård, vilka ofta benämns 

vårdcentraler.11 Primärvården är första instans för patienter som söker vård och ska så långt 

det är möjligt även behandlas där.12 Om behov av specialistvård bedöms, skrivs remiss av 

allmänläkare i primärvården. Vården ska bedrivas utifrån Hälso- och sjukvårdslagen och 

Socialstyrelsens anvisningar för God vård,13 som sammanfattas i sex kvalitetsområden; 

kunskapsbaserad-, säker-, patientfokuserad-, effektiv- samt en jämlik hälso- och sjukvård i 

rimlig tid. För att uppfylla kraven på att få vara en vårdcentral ska behandling och medicinsk 

rehabilitering kunna erbjudas av allmänläkare, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut 

samt kurator/psykolog. Hemsjukvård samt barn- och mödrahälsovård ska också ingå i 

utbudet.14

I samband med att fler privata vårdcentraler växt fram har en konkurrenssituation uppstått 

mellan enheter, en situation som är tämligen ny för primärvård inom offentlig sektor och som 

ställer större krav på att bedriva verksamheter mer kostnadseffektivitet med högre kvalitet och

bättre styrning och som innebär en ökad tillgänglighet och valfrihet för medborgarna.15 16

Det finns skillnader mellan offentlig och privat hälso- och sjukvård som är av intresse för 

denna studie. I den forskningsöversikt som Ellström och Kock sammanställt pekar de både på 

den interna och externa komplexiteten som finns i offentlig hälso- och sjukvård till skillnad 

från den privata. Svårigheterna i offentlig verksamhet består i att hantera den öppenhet och 

det allmänintresse som finns i samhället för de skattefinansierade tjänster som tillhandahålls. 

Som politiskt styrd organisation är verksamhetens mål inte alltid så tydligt formulerade och 

med inslag av olika politiska intressen. Offentlig verksamhet har också ett komplexare internt 

regelsystem att förhålla sig till och mer byråkratiska beslutsvägar än vad som gäller i privat 

verksamhet.17 En relativt ny företeelse som den offentliga primärvården också numera har att 

förhålla sig till är den konkurrensutsättning som kommit i samband med det fria vårdvalet.18

                                                
11 Socialstyrelsen. (2010). Införandet av vårdval i primärvården.
12 Hälso- och sjukvårdslagen, § 5
13 Socialstyrelsen. (2008). God vård.
14 Lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV.
15 Svenskt Näringsliv. (2006). Vad är det för vinster med privatdrivna vårdcentraler?
16 Anell (2011), Hälso- och sjukvårdstjänster i privat regi.
17 Ellström & Kock. (1993). Kompetensutveckling i offentlig verksamhet.
18 Anell. (2011). Konkurrensens konsekvenser – vad händer med svensk välfärd?



7

Det innebär en ökad press på ledningen att hålla en hög vårdkvalitet och en god tillgänglighet 

så att patienterna väljer att lista sig på just denna vårdcentral. De privata verksamheterna har 

krav på sig att, förutom att fullgöra sina åtaganden som vårdgivare, även se till att skapa en 

vinst för sina ägare. Vårdkvalitet och vinstintresse kan lätt hamna i intressekonflikt med 

varandra och påverka både patienters vård och behandling och personalens arbetsmiljö på ett 

negativ sätt.  

Den komplexa organisationsstruktur som vuxit fram inom offentlig sektor, har numera ett 

ökat behov av att demokratiskt granska både ansvarsfrågor och verkställighet i verksamheter, 

både politiskt och på tjänstemannanivå. Det finns två doktriner inom forskningen då det gäller 

granskning av offentlig verksamhet. Carl Fredrich menar att politik och förvaltning inte går 

att åtskilja då den formuleras och verkställs samtidigt. Han förespråkar ett etiskt 

förhållningssätt, en inre kontroll (inner check) av verksamheters mål och regler genom att ha 

en tilltro till tjänstemännens yrkesskicklighet och omdöme. Herbert Finer däremot anser tvärt 

emot, att politik och förvaltning klart bör skiljas åt och att underordning och extern kontroll är 

nödvändig. Under de senaste decennierna har Finers lära mer och mer fått fäste inom svensk 

förvaltning även fast det etiska förhållningssättet i hög grad finns verksamt inom svensk 

sjukvård. Sedan 1980-talet har även New Public Manegement (NPM) genomsyrat offentlig 

verksamhet. Idéer har hämtats från det privata näringslivet vad gäller nya styrformer och 

utvärderingssystem för att kunna följa upp och granska mål och resultat för ökad produktivitet 

och effektivitet, vilket har lett till konkurrensutsättning och som banat väg för det fria 

vårdvalet. 19

Det fria vårdvalet i Primärvården
Debatten om hur grundstenarna i vår välfärd, dvs. vård, skola och omsorg, har påverkats och 

påverkas av den privatisering som skett under 1990-talet och 2000-talet är ett ständigt levande 

diskussionsämne i media. Många kritiker menar att välfärden riskerar att bli mer ojämlik20

och att de privata aktörerna i första hand ser till att vara vinstdrivande för att kunna plocka ut 

stora vinster till sina ägare på bekostnad av vårdkvalitet och minskade personalresurser i 

verksamheten. Andra ser fördelar med den konkurrens som följt av privatiseringen, som man 

menar bidragit till en bättre vårdkvalitet och tillgänglighet för medborgarna även i 

verksamheter som bedrivs i offentlig regi.21

                                                
19 Ahlbäck Öberg. (2010), Att kontrollera förvaltningen: framväxten av granskningssamhället.
20 Burström, B. Vårdvalsreformen – några socialmedicinska undringa. Socialmedicinsk tidskrift 5/2008.
21 Anell. (2011). Hälso- och sjukvårdstjänster i privat regi.
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Den 1 januari 2010 införde den borgerliga regeringen vårdval i primärvård i enlighet med 

lagen om valfrihetssystem (LOV).22 Det innebär att privata företag fritt kan välja var de vill 

etablera en vårdcentral och att landstingen måste godkänna denna verksamhet som vårdgivare 

under förutsättning att de uppfyller uppställda krav. Även medborgarna får rätt att fritt välja 

mellan de olika vårdgivare som finns på marknaden.23

Konkurrensverket slår fast att vårdvalet, med sin kvalitetskonkurrens, har bidragit till ökad 

kvalitet och större tillgänglighet i både offentlig och privat primärvård utifrån en mätning av 

patienters upplevelser av kvaliteten som gjordes hösten 2011.24 Anell menar däremot att det 

inte går att dra några slutsatser av vårdvalets konsekvenser i primärvården då reformen är så 

pass ny och inga jämförbara studier finns att tillgå.25 Den här studien kan ses som ett bidrag 

till att belysa vårdvalets konsekvenser gällande verksamhetschefers psykosociala arbetsmiljö 

kopplat till upplevd hälsa. 

Syfte
Syftet med studien är att kartlägga hur verksamhetschefer i offentlig och privat primärvård, i 

två län, upplever sin psykosociala arbetsmiljö och hur arbetet påverkar deras hälsa. Fokus 

kommer att ligga i att belysa eventuella skillnader i upplevelser av arbetsmiljö och hälsa 

mellan chefer inom offentlig och privat primärvård samt mellan kvinnliga och manliga chefer.  

Frågeställningar
1. Finns det skillnader i upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön vad gäller: 

a. chefer inom offentlig och privat primärvård.

b. kvinnliga och manliga chefer.

2. Finns det skillnader i upplevd ohälsa kopplat till arbetet vad gäller: 

a. chefer inom offentlig och privat primärvård.

b. kvinnliga och manliga chefer.

Tidigare forskning
Det finns en hel del forskning kring olika sorters chefskap och dess innebörd och utmaningar, 

ett område som inte kommer att beröras i denna studie. Däremot finns ett mindre antal studier 

som belyser chefers psykosociala arbetsmiljö och upplevd hälsa på grund av arbetet inom den 

                                                
22 Socialdepartementet. (2008). Lag (2008:962), Socialdepartementet (2008). Proposition, 2008/09:74. 
23 Socialstyrelsen. (2010). Införandet av vårdval i primärvården.
24 Konkurrensverket (2012). Val av vårdcentral – Förutsättningar för kvalitetskonkurrens i vårdvalssystemen.
25 Anell (2011), Hälso- och sjukvårdstjänster i privat regi.
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offentliga sektorn. Man har där funnit att hög arbetsbelastning, otydliga mål och roller samt 

obalans mellan ansvar och befogenheter är faktorer som påverkar chefers hälsa negativt, och 

är något mer frekvent bland kvinnliga chefer.26 Viktiga faktorer för att förebygga ohälsa och 

stress är att skapa förutsättningar för chefer genom att ge organisatoriska förutsättningar i 

form av tydliga mål, tydlig ansvarsfördelning med mandat att fatta erforderliga beslut, ha 

möjlighet att kunna påverka sin arbetssituation samt att ge chefer stöd i sin chefsroll.

Andra faktorer som kan ha betydelse för chefers arbetsmiljö och upplevda hälsa är det fria 

vårdvalet. Då reformen är relativt ny i Sverige, finns det fortfarande lite forskning om dess 

konsekvenser. Ytterligare en omständighet som kan påverka arbetsmiljön och hälsan för 

chefer i hälso- och sjukvårdssektorn är dess organisationsstruktur, vilken regleras av politiska 

beslut, hälso- och sjukvårdslagen och Socialstyrelsens direktiv och riktlinjer. Dessa faktorer 

som inledningsvis beskrivs som bakgrundsfakta till denna studie kommer härefter inte att 

diskuteras vidare.

Inga tidigare studier har påträffats som undersökt huruvida det finns skillnader mellan hur 

chefers hälsa påverkas av arbetet inom offentlig och privat primärvård. Denna studie kan 

därför liknas vid en pilotstudie inom detta hittills outforskade område.

Teoretisk kunskapsöversikt
Vad är det som får oss att må bra på jobbet? Psykosocial arbetsmiljö handlar om arbetets 

innehåll, organisation och det sociala samspelet med andra på arbetsplatsen som påverkar 

upplevelsen av arbetssituationen. För att känna tillfredställelse och kunna hantera olika 

påfrestningar i arbetet krävs en förmåga att förstå och se sig själv i ett sammanhang. Det 

handlar också i hög utsträckning om vilka förutsättningar som ges i organisationen och den 

enskilda individens förmåga att kunna hantera kravfyllda situationer. 

Krav-kontroll-stöd modellen
Karasek och Theorell har i sin krav-kontroll modell beskrivit hur faktorerna krav och kontroll 

påverkar upplevelsen av stress.27 Denna modell har senare kompletterats med ytterligare ett 

perspektiv där vikten av upplevt stöd från omgivningen betonas. Krav i arbetet innebär den 

insats eller ansträngning som arbetet kräver, dvs. i vilken utsträckning arbetet är intellektuellt 

krävande, utvecklande och innebär utmaningar. Krav kan delas in i två delar: Kvalitativa krav, 
                                                
26 Björklund. et al. (2011). Hierarkier av hälsa – Chefers hälsa och psykosociala arbetsmiljö i kommuner och 
landsting.
27 Karasek & Theorell, (1990). Healthy Work.
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dvs. krav på koncentration, uppmärksamhet, och svårighetsgrad i arbetet. Det kan t.ex. handla 

om stor arbetsmängd och högt arbetstempo eller ensidiga och monotona arbeten. Det kan 

också handla om otydliga förväntningar och krav på individen, psykiskt engagerade 

arbetsuppgifter eller konflikter orsakade av stress och otydlig organisation. Kvantitativa krav, 

kan handla om t.ex. deadlines, antalet saker som ska produceras inom en viss tid. 

Kontroll handlar om hur mycket inflytande den anställde har över sitt arbete och kan delas in i 

tre delar: Uppgiftskontroll innebär kontroll över hur och vilka arbetsuppgifter som ska utföras, 

i vilken ordning och när de ska utföras samt möjligheten att påverka när man kan ta rast, osv. 

Deltagande i beslutsfattande innebär att man har beslutsutrymme och kan påverka 

organisationen kring arbetet, t.ex. att ha inflytande över sin arbetstid, kunna ge förslag till 

förändringar samt kunna delta i beslut. Färdighetskontroll handlar om att ha kontroll över 

användandet av sina kunskaper och färdigheter, dvs. att ha möjlighet att lära sig nya saker i 

arbetet och att ha ett kreativt och/eller problemlösande inslag i arbetet.

Det sociala stödet är det stöd som individen upplever från personer i sin omgivning, 

framförallt från sina chefer och arbetskamrater. Med socialt stöd i arbetet menas i första hand 

stöd från överordnade och arbetskamrater. Det kan delas upp i två delar: emotionellt stöd

handlar t.ex. om någon som lyssnar när man har problem, medan det instrumentella stödet

mer handlar om att få handgriplig hjälp med sina arbetsuppgifter om behov uppstår. Det 

sociala stödet har stor inverkan på arbetstrivseln och hälsan. Stödet från överordnande har 

större betydelse för trivseln på arbetet än vad arbetskamraternas stöd har. 

Figur 1. Karasek & Theorell: Krav-kontroll-stöd modellen.
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Karaseks och Theorells modell visar i figur 1, att de psykosociala faktorerna har en mycket 

stor betydelse för vår arbetstillfredsställelse. Störst risk att drabbas av ohälsa har personer som 

har höga krav och små möjligheter att kunna påverka och ha kontroll i sitt arbete (Spänd). De 

bästa arbetsförhållanderna fås då det finns möjlighet till ett utvecklande och stimulerande

arbete med möjlighet till återhämtning mellan varven (Aktiv-Avspänd). Ett fungerande socialt 

stöd samt individens förmåga att inte bara kunna hantera sin arbetssituation, utan även hela 

sin livssituation, är faktorer som kan mildra effekterna av en krävande arbetssituation och 

risker för arbetsrelaterad ohälsa.

KASAM – en känsla av sammanhang
Vad det är som gör att vissa människor bättre klarar av svåra påfrestningar än andra är en 

frågeställning som Antonovsky ägnat sig åt. Hans utgångspunkt var att studera friskfaktorer 

istället för riskfaktorer, dvs. vad som gör att vi upplever hälsa och välbefinnande. 

I sin modell beskriver han hur känslan av sammanhang, KASAM 28 har betydelse för hälsan 

och välbefinnandet i arbetet. Han identifierar tre faktorer; begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. För att arbetet ska kännas begripligt fordras en förståelse av uppdraget som 

bör vara sammanhängande, strukturerat och tydligt samt kännedom om vilka krav det ställer 

och hur dessa kan bemötas. En hanterbar arbetssituation skapas av att kunna påverka 

skeenden samt ha tillgång till tillräckliga resurser och att få möjlighet att använda dem på ett 

rätt och effektivt sätt. Sist men inte minst krävs en förståelse för arbetets innebörd och 

betydelse i ett större sammanhang för att det ska kännas meningsfullt, vilket skapar 

engagemang och gör att förmågan att hantera utmaningar och motgångar ökar. Dessa tre 

komponenter skapar grunden för en hälsosam arbetssituation som bidrar till en ökad 

arbetstillfredsställelse och en ökad arbetsprestation. 

Den mänskliga funktionskurvan
Att utsättas för stress under kortare perioder och med återhämtningsmöjligheter mellan 

varven, gör människor alerta och prestationsförmågan ökar. Då vi däremot utsätts för 

långvarig stress, utan återhämtningsmöjligheter och då prestationen ständigt ligger på gränsen 

till den egna förmågans kapacitet, uppstår så småningom det omvända, att 

prestationsförmågan avtar. Den positiva känslan av att lyckas prestera bra byts mot trötthet 

                                                
28 Antonovsky. (1991). Hälsans mysterium.
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och en känsla av misslyckande och oro. Får detta fortsätta övergår den mentala tröttheten i en 

utmattning, enligt figur 2.29

Figur 2. Den mänskliga funktionskurvan, efter Peter Nixon .30 (Egen bearbetning).

Det gränslösa arbetet
På senare år har många arbeten med högkvalificerade arbetsuppgifter tenderat att bli 

gränslösa.31 Med möjlighet att ständigt vara uppkopplad och tillgänglig dygnet runt och att 

enkelt kunna bära med sig arbetsmaterial i en dator eller smartphone gör att gränserna mellan 

arbete och privatliv luckras upp och suddas ut. Hög motivation för arbetet gör det lätt och 

lustfyllt att arbeta mycket, när och var som helst. Då konflikter mellan arbete och privatliv 

uppstår kan kraven från båda håll samt de egna inre kraven, skapa en känsla av otillräcklighet 

och att inte längre kunna hantera dessa krav. För mycket information, för stort ansvar och 

otydliga befogenheter samt ett alltför fritt och ostrukturerat arbete kan leda till 

överstimulering.32 Den obalans och överansträngning denna situation skapar kan efter en tid 

övergå till ett tillstånd av utmattning hos individen. Begreppet ”honungsfällan” har myntats 

av Aase Sörensen vid Arbeidsforskninginstituttet i Norge33 vilket innebär att motivationen för 

arbetet och känslan av inre tillfredställelse genom prestation sporrar till ett hälsofarligt och 

osunt arbetsbeteende på bekostnad av familj, fritid och egen återhämtning.

                                                
29 Iwarson. (2002). På bredband rakt in i väggen – om stress och utbränning i arbetslivet.
30 Iwarson. (2002). På bredband rakt in i väggen – om stress och utbränning i arbetslivet
31 Allvin. et al. (2006). Gränslöst arbete.
32 Abrahamsson. et al. (2003). Friskfaktorer i arbetet.
33 Levi. (2001). Stress och hälsa.
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Copingstrategier
Människor har olika förmåga att hantera stress. Copingstratieger är olika angreppssätt för att 

ta sig an en uppgift eller ta itu med svåra situationer som uppstår. Lazarus beskriver i sin teori 

fyra copingstrategier för att kunna bemästra dylika situationer.34

Problemfokuserad coping innebär att ha strategier för att systematiskt ta sig an problem 

genom att utarbeta strukturerade handlingsplaner och aktivt söka adekvat hjälp, vilket gör att 

stressen minskar. Emotionsfokuserad coping innebär att ha strategier för att kunna reglera de 

känslomässiga reaktionerna som kan uppstå av stress. Olika former av avslappning och fysisk 

aktivitet har goda effekter på fysiska och mentala stressreaktioner. Undvikande coping och 

behärskande coping är två andra strategier som går ut på att i tanken försöka fly från 

problemet alternativt försöka omdefiniera tron på den egna förmågan, för att prova olika 

handlingsmöjligheter tills situationen känns hanterbar och man hittar den mest effektiva 

strategin. Lazarus menar att tron på den egna förmågan är den viktigaste grundfaktorn för en 

framgångsrik copingstrategi. 

Organisationsskillnader

Det finns anledning att anta att de olika organisationsformer som styr de offentliga och privata 

verksamheterna 35 innebär olika inverkan på chefers arbetsmiljö och upplevda hälsa. Den 

komplexitet som politiska beslut, långa beslutsvägar, byråkratiskt regelsystem och större 

offentlig insyn i verksamheten innebär, borde medför en större negativ inverkan på offentligt 

verksamma chefers arbetsmiljö och hälsa än på de privata cheferna.

Könsskillnader
I medicinsk forskning har en obalans tidigare funnits mellan könen då studier främst varit 

inriktade på män och resultaten därmed utgått från mannen som norm vid utformning och 

utprovning av medicinska behandlingar och läkemedel.36 På senare år har denna obalans dock 

uppmärksammats och då studier numera görs på både kvinnor och män visar det sig att det

finns skillnader mellan kvinnors och mäns hälsa och ohälsomönster. Kvinnor uppvisar mer 

ohälsa än vad män gör och uppsöker oftare vård. De äter mer mediciner och är mer 

sjukskrivna än män.37 Kvinnor blir oftare sjukskrivna för psykiska diagnoser, dvs. ångest, 

depression och stressrelaterade besvär samt för olika smärttillstånd, medan männens ohälsa 

mer kännetecknas av livsstilssjukdomar som hjärt-kärl sjukdom och alkoholrelaterad ohälsa.

                                                
34 Lazarus & Folkman. (1984). Stress, Appraisal and coping.
35 Ellström & Kock. (1993). Kompetensutveckling i offentlig verksamhet.
36 Forssén, A. (2004). Kropp och genus i medicinen.
37 Källa: Försäkringskassans sjukpenningstal 2012. 
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Män är också mer benägna att ta mer risker än kvinnor och är därmed överrepresenterade då 

det gäller skador, olycksfall och arbetsplatsolyckor.38 Varför kvinnor drabbas mer av psykisk 

ohälsa än män beror troligtvis på både biologiska faktorer och inlärda könsroller, hur kvinnor 

och män förväntas förhålla sig både till sig själva och till sin omgivning.39 En studie pekar 

också på att kvinnors inlärda förmåga att vara lyhörd för andras behov och ta ansvar för andra 

människor, skulle kunna vara ett problem för kvinnan och ske på bekostnad av de egna 

behoven.40

Teorikonklusion 
De teorier som beskrivits har alla betydelse för förståelsen för hur arbetsmiljö och hälsa hör 

ihop och påverkas av omgivningsfaktorer och egen förmåga till att hantera och förhålla sig till 

svåra situationer samt vad som händer då vi utsätts för långvarig stress. 

Figur 3. Egen sammanställning över hur teorierna Krav-Kontroll-Stöd modellen, KASAM, Den mänskliga 
funktionskurvan, Det gränslösa arbetet, Honungsfällan, Copingstrategier samt hur påverkan av kön och 
organisation kan påverka individens hälsa.

Figur 3 summerar teorierna utifrån en chefs arbetssituation. En hög grad av krav och kontroll i 

arbetet innebär ett aktivt arbete med möjligheter till stimulans och utveckling. Den motivation 

                                                
38 Smirthwaite (2007). (O)jämställdhet i hälsa och vård – en genusmedicinsk kunskapsöversikt.
39 Statens folkhälsoinstitut. (2009). Varför drabbas kvinnor oftare av oro ångest och depression? – en 
kunskapsöversikt.
40 Forssén, A., & Carlstedt, G. (2001) Kvinnors ansvarstagande kan leda till ohälsa.
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för arbetet som denna stimulans medför, tillsammans med möjligheten att arbeta gränslöst

kan leda till ett osund arbetsbeteende där man tillslut kan fastna i honungsfällan. De egna 

copingstrategierna och känslan av sammanhang kan fungera som ett skydd för individen att 

inte drabbas av ohälsa till följd av arbetet. Balans mellan ett kreativt arbete och återhämtning 

samt ett gott stöd från omgivningen är därför avgörande för hur en chef klarar av att förhålla 

sig till de krav och svårigheter man ställs inför. Konsekvenserna av ett alltför intensivt arbete

med otillräcklig återhämtning och dåligt funktionella copingstrategier skulle med tiden kunna 

innebära risker för en mental utmattning med sjukdom som följd. Beroende av 

organisationsform och könstillhörighet kan också arbetsmiljön och hälsan upplevas och 

påverkas olika mellan offentligt och privat anställda chefer och mellan kvinnliga och manliga 

chefer.

Data och metod
Studien bygger på en kvantitativ undersökning där enkät valts som metod för insamling av 

data och granskar verksamhetschefers upplevelse av sin psykosociala arbetsmiljö och dess 

påverkan på hälsan.41 Två perspektiv i studien kommer särskilt att belysas, dels huruvida det 

finns skillnader mellan chefers upplevelser i offentlig och privat verksamhet och dels

skillnader i upplevelser mellan kvinnliga och manliga chefer. Metoden används ofta i 

samband med arbetsmiljökartläggningar och olika medarbetarenkäter, vilken ger en god 

uppfattning om vilka psykosociala arbetsmiljöområden som behöver utvecklas. Som teoretisk 

utgångspunkt har krav-kontroll-stöd modellen valts för att tolka och beskriva hur olika former 

av ansträngningar (krav) och påverkansmöjligheter (kontroll) i arbetet påverkar upplevelser 

av den psykosociala arbetsmiljön och hur det påverkar hälsan. 

Enkäten har skickats ut till verksamhetschefer inom offentlig och privat primärvård i två olika

län. Enkäten innehåller 49 frågor som behandlar upplevelser av den psykosociala 

arbetsmiljön, den egna hälsan, sjukfrånvaro samt livsstilsfaktorer och familjesituation.42

Frågeformuläret bygger på egna upplevelser där respondenten fått ta ställning till påståenden 

utifrån en femgradig likertskala, 0 = Instämmer helt, 1 = Instämmer, 2 = Varken instämmer 

eller tar avstånd, 3 = Tar avstånd, 4 = Tar avstånd helt. Variabelvärdena har därefter slagits 

samman så att 0-1 = Instämmer, 2 = varken instämmer eller tar avstånd och 3-4 = tar 

avstånd. De hälsovariabler som använts i enkäten är vanligt förekommande faktorer vid 

ohälsa som uppstår vid långvarig stress. Hit räknas t.ex. trötthet och sömnproblem, kognitiva 

                                                
41 Backman. (1998). Rapporter och uppsatser.
42 Enkät, Bilaga 2
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funktionsnedsättningar som t.ex. minnes- och koncentrationssvårigheter, humörsvängningar 

samt oro och ångest. Även stressrelaterade beteendeförändringar kan förekomma som t.ex. 

förändrade rök- och alkoholvanor.43 Enkäten har konstruerats och sammanställts för 

ändamålet med stöd av andra liknande enkäter och därefter skickats ut genom ett webbaserat

enkätprogram, SurveyMonkey.44 Ett följebrev med instruktioner och bakgrundsinformation 

samt en direktlänk till enkäten har skickats ut via personliga e-postadresser.45

Enkäten har skickats ut till totalt 46 verksamhetschefer i två utvalda län. De utvalda länen 

ligger i Mellansverige och har ett jämförbart befolkningsunderlag. Skillnaden mellan dem 

ligger i att ett av länen har en hög andel privata vårdcentraler medan det andra länet 

kännetecknas av en låg andel privata aktörer som bedriver vårdcentraler. I studien kommer 

länen att benämnas som län A (låg andel privata) och län B (hög andel privata). Län A består 

av 29 vårdcentraler och 22 chefer och län B med 30 vårdcentraler och 24 chefer. Det finns 

verksamhetschefer som är chef för flera mindre vårdcentraler, därav det mindre antalet chefer 

i förhållande till antal enheter. Efterforskningar efter vårdcentralerna och dess chefer har 

gjorts genom landstingens och de privata vårdcentralernas hemsidor på Internet.

Respondenterna har garanterats full anonymitet, vilket tillförsäkrats genom att svaren enbart 

kan spåras med hjälp av respondentens IP-adress. Ett tidigt bortfall av en respondent blev i 

samband med utskicket, då returmail återkom utan avsändare, vilket gjorde det omöjligt att 

spåra för att kunna skickas på nytt.

Procedur och bearbetning
Respondenterna har fått tio dagar på sig att besvara enkäten. Därefter skickades två 

påminnelser ut, den första med en veckas svarstid46 och den andra efter ytterligare en vecka, 

även då med en veckas svarstid.47 Enkäterna har därefter bearbetats i kalkylprogrammet 

Excel. Vid insamlingens slut hade 30 enkäter inkommit vilket motsvarar en svarsfrekvens på 

65 %. Svarsfördelningen mellan de två länen fördelar sig på 17 svar från län A och 13 svar

från län B, vilka fördelar sig mellan offentlig och privat verksamhet samt mellan kvinnor och 

män enligt bilaga 1.

                                                
43 Iwarson. (2002). På bredband rakt in i väggen – om stress och utbränning i arbetslivet.
44 URL: http://sv.surveymonkey.com
45 Följebrev. Bilaga 3
46 Påminnelsebrev 1. Bilaga 4
47 Påminnelsebrev 2. Bilaga 5
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Eftersom materialet är litet med få respondenter och med enbart två utvalda län samt en 

överrepresentation av kvinnliga chefer så finns det vissa svårigheter i att bearbeta och tolka 

materialet på ett optimalt sätt. En multivariat analys hade varit att föredra, men metoden är 

inte applicerbar på detta material på grund av ett för litet underlag. 

Variabelgenomgång

Samtliga frågor i enkäten finns redovisade i sin helhet i bilaga 2. Frågeställningar har valts ut 

och grupperats utifrån teorisk tillämplighet. 

För krav-kontroll-stöd modellen har följande frågeställningar tillämpats:

 Vi uppfyller i huvudsak verksamhetens uppsatta mål
 Jag har klara och tydliga mål att arbeta mot
 Verksamhetens övergripande mål överensstämmer väl med mina personliga mål gör 

verksamheten
 Jag har de befogenheter jag behöver för att kunna utför mitt arbete
 Jag kan påverka min arbetssituation i den utsträckning jag vill och behöver
 Jag har möjlighet till reflektion och återhämtning i mitt arbete
 Kraven som ställs på mig är rimliga
 Jag känner stöd från min närmaste chef/VD
 Jag har ett gott stöd/bollplank i andra chefskollegor

För teori om arbetstillfredsställelse (KASAM) har följande frågeställningar tillämpats:

 Jag trivs med mitt arbete
 Jag kan påverka min arbetssituation i den utsträckning jag vill och behöver
 Mitt arbete är motiverande
 Jag har möjlighet att utvecklas i mitt arbete
 Jag får den kompetensutveckling jag behöver
 Jag har tillräckligt med kompetens för att hantera de situationer jag ställs inför
 Jag har möjlighet till reflektion och återhämtning i mitt arbete
 Jag är nöjd med mina arbetsinsatser

För att mäta upplevelsen av egen hälsa har följande frågeställningar tillämpats:

 Haft återkommande huvudvärk
 Haft svårt att sova på grund av tankar på jobbet
 Haft återkommande hjärtklappning
 Känt illamående och obehag i magen
 Känt en gnagande oro för arbetssituationen
 Haft svårt att slappna av efter jobbet
 Haft svårt att orka umgås med vänner som tidigare
 Blivit lättare irriterad än vanligt
 Haft svårt att koncentrera mig lika bra som tidigare
 Känt mig mer trött än tidigare
 Känt mig mer splittrad i tankarna än tidigare



18

Resultat
Resultatet redovisas dels utifrån det totala materialet och dels utifrån skillnader i upplevelser

med utgångspunkt från ett offentligt och privat organisationsperspektiv samt från ett 

könsperspektiv. Frågorna har valts ut och grupperats utifrån intentionen att försöka besvara 

frågeställningarna i syftet, kopplat till de utvalda teorimodellerna.

Totala materialet
De största arbetsmiljöproblemen för cheferna är att det finns lite tid och möjlighet till egen 

reflektion och återhämtning i arbetet samt att många upplever att det är svårt att kunna 

påverka sin arbetssituation och tycker att kraven många gånger är orimlig höga. Två av fem 

chefer anser att de inte har tillräckligt med befogenheter för att kunna utföra sitt arbete. Lika 

många anser sig heller inte ha det optimala stödet från sina överordnade och en dryg femtedel 

konstaterar att de inte har något stöd från sina chefskollegor (Fig. 4:1). Positiva faktorer är att 

de flesta anser att det finns tydliga mål i verksamheten att arbeta mot och att de väsentligen 

uppfyller dessa mål.

Krav-Kontroll-Stöd  
Totalt material

72

63

36

7

33

61

61

82

79

7

26

36

41

37

21

32

18

21

21

11

28

52

30

17

7

0

0
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Reflektion och återhämtning

Påverka arbetssituationen

Befogenheter

Överensstämmer med egna mål

Tydliga mål

Måluppfyllelse

Instämmer

Varken eller

Tar avstånd

Figur 4:1. Svarsfördelning av frågor som belyser graden av krav, kontroll och stöd i arbetet, gällande hela 
materialet. Procent. 
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Trots svårigheter med att kunna påverka sin arbetssituation samt att få tid till reflektion och 

återhämtning så trivs de flesta med sitt arbete, är motiverade och nöjda med sina 

arbetsinsatser samt anser att de har den kompetens som krävs för arbetet. Dock menar mer än 

hälften att de inte får tillräckligt med kompetensutveckling som de skulle behöva för arbetet

(Fig. 4:2).

Egen arbetstillfredställelse
Totalt material

67

7

64

43

61

85

33

75

33

41

36

39

36

11

37

25

0

52

0

18

3

4

30

0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100

%

Nöjd med arbetsinsats

Reflektion och återhämtning

Tillräckligt med kompetens

Kompetensutveckling som behövs

Kan utvecklas i arbetet

Motiverande arbete

Påverka arbetssituationen

Trivs med arbetet

Instämmer

Varken eller

Tar avstånd

Figur 4:2 Svarsfördelning av frågor som belyser egen arbetstillfredsställelse gällande hela materialet. Procent. 

Av 28 personer som besvarat frågorna om sin hälsa är det bara fem stycken som upplever sig 

inte ha några ohälsoproblem alls. Resterande upplever ohälsa i varierande grad och 

omfattning. De största besvären kan ses i problem med sömn, en gnagande oro över arbetet 

samt en känsla av trötthet och splittrade tankar. Elva personer uppger att de upplever besvär i 

fem eller flera av de 11 hälsovariabler som fanns att besvara (Fig. 4:3). 
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Upplevd egen hälsa 
Totalt material

19

33

37

48

30

37

22

59

78

15

56

31

19

30

33

30

37

30

11

7

31

11

50

48

33

19

40

26

48

30

15

54

33

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Splittrade tankar

Trötthet

Koncentration

Lätt irriterad

Umgås med vänner

Svårt att slappna av

Gnagande oro

Illamående/obehag i magen

Hjärtklappning

Sömnproblem

Huvudvärk

Tar avstånd

Varken eller

Instämmer

Figur 4:3 Svarsfördelning av frågor som belyser upplevelsen av den egna hälsan, gällande hela materialet. 
Procent. Observera omvänd skala.

Offentlig och privat verksamhet
De arbetsmiljöproblem som cheferna upplever som svårast och mest påfrestande, oavsett 

organisationstillhörighet, är upplevelsen av att ha små möjligheter att kunna påverka sin 

arbetssituation, att det inte finns tid för reflektion och återhämtning samt upplevelsen av att 

det ställs alltför höga krav. Det finns också skillnader i upplevelser av arbetssituation mellan 

chefer i offentlig och privat verksamhet. I offentlig verksamhet anser drygt hälften att de inte 

har tillräckligt med befogenheter för att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt, vilket ska 

jämföras med chefer i privat verksamhet där samtliga uppger att de har tillräckligt med 

befogenheter. Stödet från överordnad chef/VD upplevs som bättre i offentlig verksamhet än 

inom privat verksamhet (Fig. 5:1 och 5:2). Över hälften av cheferna i privat verksamhet har 

använt sig av svarsalternativet ”varken instämmer eller tar avstånd” på frågan om de egna 

målen med verksamheten överensstämmer med verksamhetens övergripande mål (Fig. 5:2).
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Krav-Kontroll-Stöd  
Offentlig verksamhet

72

72

33

6

28

44

78

78

72

11

22

39

44

44

28

11

22

28

17

6

28

50

28

28

11
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Figur 5:1 Svarsfördelning av frågor som belyser graden av krav, kontroll och stöd i arbetet för offentlig 
verksamhet. Procent.
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Vad gäller den egna arbetstillfredsställelsen framkommer inga större skillnaderna mellan 

chefer inom de båda verksamhetsformerna. De flesta anser sig trivas med arbetet, känner sig 

motiverade samt är nöjda med sina arbetsinsatser (Fig. 5:3 och 5:4). 
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Figur 5:3 Svarsfördelning av frågor som belyser egen arbetstillfredsställelse i offentlig verksamhet. Procent.
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Chefer verksamma inom offentlig verksamhet upplever överlag en sämre hälsa än sina 

kollegor i privat verksamhet. Framträdande faktorer vad gäller chefer ohälsa inom privat 

verksamhet är sömnproblem, gnagande oro och splittrade tankar (Fig. 5:5 och 5:6).
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Kvinnor och män
Det finns skillnader mellan hur kvinnliga och manliga chefer upplever sin arbetssituation. 

Männen upplever i större utsträckning än kvinnorna att verksamhetens övergripande mål inte 

överensstämmer med deras egna mål med verksamheten, att de inte har tillräckliga 

befogenheter, inte kan påverka sin arbetssituation och att kraven som ställs på dem är orimligt 

höga. Vad gäller stöd i arbetet så känner kvinnorna ett något större stöd, framförallt från sin 

chef/VD (Fig. 6:1 och 6:2).
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Figur 6:1 Svarsfördelning av frågor som belyser graden av krav, kontroll och stöd i arbetet för kvinnor.
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Figur 6:2 Svarsfördelning av frågor som belyser graden av Krav och Kontroll i arbetet för män. Procent.

Det framgår att männen känner något mindre motivation i arbetet än vad kvinnorna gör och 

att de i högre grad än kvinnorna upplever att de har små möjligheter att kunna utvecklas i 

arbetet (Fig. 6:3 och 6:4).
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En stor del av både kvinnor och män uppger att de upplever ohälsa på grund av sitt arbete. 

Medan kvinnors ohälsa fördelar sig någorlunda jämt över samtliga hälsovariabler, utmärker 

sig männens ohälsa främst av trötthet och en gnagande oro för jobbet. Ingen av männen 

uppger dock att de besväras av sömnproblem (Fig. 6:5 och 6:6). 
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Figur 6:5 Svarsfördelning av frågor som belyser upplevelsen av den egna hälsan, gällande kvinnor. Procent.
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27

Figur 6:6 Svarsfördelning av frågor som belyser upplevelsen av den egna hälsan, gällande män. Procent.
Observera omvänd skala.

Sammantaget visar resultatet att den psykosociala arbetsmiljön har inverkan på chefernas 

hälsa och att det finns skillnader i upplevelser mellan chefer i offentlig och privat verksamhet 

samt mellan kvinnliga och manliga chefer.

Analys
Syftet med studien är att undersöka hur verksamhetschefer i två län upplever sin psykosociala 

arbetsmiljö och hur arbetssituationen påverkar hälsan. Materialet har analyserats utifrån tre 

perspektiv; det totala resultatet, skillnader mellan chefer verksamma inom offentlig och privat 

primärvård samt skillnader mellan kvinnliga och manliga chefer.

Nedan följer en presentation av de resultat som framkommit kopplat till teorier och tidigare 

forskning. Studien har inte kunna säkerställa några statistiskt signifikanta differenser beroende 

på ett alltför litet underlag. Det gör att en viss försiktighet bör beaktas i tolkningen av 

resultatet. Dock framträder en rad intressanta skillnader ur olika perspektiv som är värda att 

lyftas fram och belysas.

Totala resultatet
Många chefer upplever en hög arbetsbelastning, utan tid för reflektion och återhämtning i 

kombination med små påverkansmöjligheter i arbetet. Ett flertal tycker även att de krav som 
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ställs på dem är orimliga höga. Denna bild stämmer väl överens med tidigare forskning som 

gjorts på chefers psykosociala arbetsmiljö. Däremot framkommer inte några generella 

problem med otydliga mål och bristande stöd, som också är vanligt förekommande 

ohälsofaktorer i liknande undersökningar. 48

Arbetsbelastning

Karasek och Theorell beskriver hur höga krav i kombination med små påverkansmöjligheter 

är bidragande orsaker till stress i arbetet. Samtidigt kan höga krav tillsammans med ett visst 

mått av påverkansmöjligheter vara en drivkraft till utveckling och lärande, vilket kan 

stimulera till ett aktivt och kreativt förhållningssätt till arbetet.49 Stöd i form av vägledning 

eller gränssättning från chef/VD samt kollegialt stöd har en skyddande effekt mot stress. 

Cheferna i studien uppger att de har relativt tydliga mål att arbeta mot. Över hälften anser sig 

ha de befogenheter som behövs för att kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt. Trots en rad

positiva arbetsmiljöfaktorer, så innebär den tunga arbetsbelastningen, med små 

påverkansmöjligheter över den egna arbetssituationen och höga krav, en betydande 

stresspåverkan för flertalet av cheferna.  

Egen arbetstillfredsställelse

De flesta chefer trivs med sitt arbete, känner en stor motivation i arbetet samt är nöjda med 

sina arbetsinsatser trots upplevelser av en hög arbetsbelastning och små påverkansmöjligheter 

vad gäller arbetssituation. Det pekar på att flertalet chefer i studien har utarbetat bra 

copingstrategier för att kunna hantera och förhålla sig till svårigheter som kan uppstå i arbetet. 

Ett chefskap innebär att ha ett övergripande ansvar för verksamheten, vilket fordrar en

förmåga att kunna sätta sig själv och sin verksamhet i ett sammanhang, ha förståelse för

uppdraget man är satt att leda samt ha ett visst mått av inflytande i sitt sammanhang. 

Antonovsky menar att denna känsla av sammanhang bidrar till en ökad arbetstillfredsställelse 

vilket ger ett ökat engagemang och en större förmåga till att kunna hantera utmaningar.50 Det

välbehag ett lustfullt och utmanande arbete kan ge, kan dock förvandlas till olust och bli till 

en hälsorisk om arbetet får uppta en allt större del av livet på bekostnad av vänner, familj och

fritid samt därmed också möjlighet till nödvändig vila och återhämtning. Ett alltför fritt arbete 

utan några gränser i kombination med en egen inre tillfredställelse av att lyckas och prestera 

bra i arbetet, kan leda till obalans i livet med ohälsa och utmattning som följd.

                                                
48 Jönsson, Svensson et al. (2006). Kartläggning av chefers psykosociala arbetsmiljö.
49 Karasek & Theorell, (1990). Healthy Work.
50 Antonovsky. (1991). Hälsans mysterium.



29

Upplevd hälsa

En individs upplevelse av arbetssituationen och hur det påverkar hälsan handlar till stor del 

om personlighet, eventuella sårbarheter samt de copingstrategier en individ har att tillgå för 

att lösa motgångar och problem.51 I materialet kan ett spektrum av individer urskiljas, alltifrån 

personer som upplever en ansträngande arbetssituation och ändå mår bra, till personer med 

upplevelser av ringa problem i arbetet, men med en hög grad av ohälsa. Det indikerar att olika 

människor har olika förmåga att hantera och förhålla sig till likartade svårigheter.

Fyra av fem chefer upplever någon form av arbetsrelaterad ohälsa. Hälften av dessa har 

uppgett att de har stora besvär med hälsan på grund av sin psykosociala arbetsmiljö. De 

besvär som angetts som mest frekventa är typiska symptom vid långvarig stress och kan vara 

farliga för både den fysiska och den psykiska hälsan. Att utsättas för långvarig stress utan 

möjlighet till återhämtning, ger inte bara fysiska besvär som t.ex. huvudvärk, hjärtklappning 

och magproblem, utan påverkar också individen psykiskt och känslomässigt i form av ilska, 

irritation, cynism, skam och skuldkänslor samt oro och ångest. Det påverkar också våra 

kognitiva förmågor såsom försämrad koncentration, strategiskt tänkande och förmåga att fatta 

beslut.52 Den mänskliga funktionskurvan i figur 2, åskådliggör vad som kan hända om en 

person, trots kroppens upprepade signaler på överbelastning, ändå fortsätter ett osunt beteende 

och försöker vidmakthålla egna och andras förväntade prestationskrav. Kroppens mekanismer

för stressreglering slås ut och prestationsförmågan minskar i takt med ökad ohälsa.

Skillnader mellan offentlig och privat verksamhet
Tidigare studier har visat att det finns skillnader i att vara chef i en offentlig respektive privat 

organisation.53 Skillnaderna ligger både i yttre omgivningsfaktorer och i den egna inre 

verksamheten. Komplexiteten i offentlig verksamhet anses större då den i högre grad styrs av 

politiska beslutsprocesser, har ett allmänintresse och är mer öppen för insyn. De har även en 

lägre grad av marknadsstyrning och en komplexare sammansättning av styrsystem och 

regelverk än vad som finns i den privata verksamheten.54

Arbetsbelastning

Inom både offentlig och privat verksamhet finns problem vad gäller att kunna påverka sin 

arbetssituation, få möjlighet till reflektion och återhämtning i arbetet samt upplevelser av höga 

                                                
51 Lazarus & Folkman. (1984). Stress, Appraisal and coping.
52 Iwarson. (2002). På bredband rakt in i väggen – om stress och utbränning i arbetslivet.
53 Ellström & Kock. (1993). Kompetensutveckling i offentlig verksamhet.
54 Ahlbäck Öberg. (2010), Att kontrollera förvaltningen: framväxten av granskningssamhället.
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krav. Ett antal chefer i offentlig sektor anser sig inte ha tillräckligt med befogenheter som

krävs för att kunna utöva sitt arbete på bästa sätt, ett problem som inte finns i privat 

verksamhet. Om diskrepans mellan ansvar och befogenheter finns, där ansvaret upplevs som 

större än befogenheterna, uppstår en obalans och en vanmakt över att inte kunna leda och 

styra verksamheten på ett optimalt sätt. Det framträder med tydlighet att många chefer i 

offentlig verksamhet upplever sig ha otillräckliga befogenheter, vilket med stor sannolikhet 

beror på den komplexa beslutsprocess och det styrsystem som råder i offentliga 

organisationer.

Mer än hälften av cheferna i privat verksamhet har inte tagit ställning vare sig för eller emot 

om verksamhetens övergripande mål överensstämmer med de egna målen med verksamheten. 

Det är intressant med anledning av de diskussioner som förs i samhället om etiska och 

moraliska principer för privata vårdaktörer att, av skattemedel, kunna generera vinster till 

ägarna för att kunna placera i så kallade skatteparadis, ibland på bekostnad av vårdkvalitet och 

minskade personalresurser. Om en alltför stor differens mellan verksamhetens mål och de 

egna målen föreligger kan det leda till svåra etiska dilemman och stress relaterat till dåligt 

samvete. Chefer i privat verksamhet upplever också ett mindre stöd från sin chef/VD än vad 

chefer i offentlig verksamhet gör.

Egen arbetstillfredsställelse

Inga större skillnader kan utläsas när det gäller den egna arbetstillfredsställelsen mellan chefer 

i offentligt och privat verksamhet. De flesta trivs med sitt arbete, känner hög motivation och 

anser sig ha tillräcklig kompetens för att kunna hantera de situationer de ställs inför samt är 

nöjda med sina arbetsinsatser. Chefer i privat verksamhet upplever dock att de har något 

sämre möjligheter att kunna utvecklas i arbetet än vad chefer i offentlig verksamhet uppger.

Upplevd hälsa

Chefer inom offentlig verksamhet skattar sin hälsa betydligt sämre än chefer i privat 

verksamhet. Resultat påverkas av att det i materialet är nästan dubbelt så många kvinnor än 

män som arbetar inom offentlig verksamhet, och med vetskap om att kvinnor generellt sett 

upplever en större ohälsa än män genomsyrar det resultatet. De ohälsofaktorer som flest 

chefer har problem med är sömnproblem, en gnagande oro för arbetet, svårigheter att orka 

umgås med vänner, koncentrationssvårigheter, trötthet och splittrade tankar. Samtliga av 

dessa faktorer indikerar tecken på mental överbelastning som utvecklas genom långvarig 
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negativ stress och som kan leda till fysisk och psykisk utmattning om inte den negativa 

kurvan bryts enligt den mänskliga funktionskurvan i figur 2.55

Skillnader mellan kvinnor och män
Studien bekräftar tidigare forskning om kvinnors och mäns olika ohälsomönster där kvinnor 

uppvisar en mer generell ohälsa än vad män gör.56 Underlaget för studien är tyvärr litet, och 

visar sig ge problem då resultatet ska analyseras uppdelat på kvinnor och män vilket gör att 

resultatet kan ifrågasättas på denna punkt.

Arbetsbelastning

Tvärtemot tidigare studier57 är det en större andel män än kvinnor som upplever höga krav, 

otillräckliga befogenheter och små möjligheter att påverka sin arbetssituation. Det är också en 

större andel män än kvinnor som inte tagit ställning till om de egna målen med verksamheten

överensstämmer med verksamhetens övergripande mål. Resultat påverkas sannolikt av en 

felmarginal på grund av för få deltagare i studien som gör resultatet osäkert. Detta är något 

som andra studier bör följa upp.

Egen arbetstillfredsställelse

Det finns inga större skillnader mellan kvinnors och mäns arbetstillfredsställelse, mer än att 

kvinnorna upplever en något högre motivation i sitt arbete än vad männen gör. Hög 

motivation och trivsel i arbetet är en grogrund för ett utvecklande och stimulerande arbete, 

men kan också innebära risker för ohälsa, om arbetet får ta alltför stor tid i anspråk på 

bekostnad av fritid som behövs för återhämtning och energipåfyllning.

Upplevd hälsa

Kvinnliga chefer upplever mer ohälsa än manliga chefer, vilket är helt i linje med nationella 

studier kring kvinnors och mäns ohälsa. I några hälsoparametrar uppvisar dock männen mer 

ohälsa än kvinnorna. Det gäller en gnagande oro för arbetet, koncentrationssvårigheter, 

trötthet och splittrade tankar. Samtidigt uppger ingen av männen att de har sömnproblem. Det 

tyder på en störd sömnkvalitet, som trots sömn inte ger tillräcklig vila och återhämtning,

vilket är ett vanligt symptom vid långvarig stress.58 Flertalet av både kvinnor och män visar 

tecken på stressutlöst psykisk ohälsa som skulle kunna leda till utmattning och depression.

Långvarig stress kan också utveckla olika somatiska sjukdomstillstånd som t.ex. hjärt- och 

                                                
55 Iwarson. (2002). På bredband rakt in i väggen – om stress och utbränning i arbetslivet.
56 Smirthwaite (2007). (O)jämställdhet i hälsa och vård – en genusmedicinsk kunskapsöversikt.
57 Björklund. et al. (2011). Hierarkier av hälsa – Chefers hälsa och psykosociala arbetsmiljö i kommuner och 
landsting.
58 Iwarson. (2002). På bredband rakt in i väggen – om stress och utbränning i arbetslivet.
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kärlsjukdom med konsekvenser som hjärtinfarkt och stroke. En fråga som uppstår är hur 

kvinnors inlärda förmåga till lyhördhet och ansvarstagande om andra människor59 kopplat till 

det faktum att det med ledarrollen följer ett ansvar för medarbetarna,60 påverkar den kvinnliga 

chefens hälsa?   

Diskussion
Syftet med studien är att undersöka verksamhetschefers upplevelse av sin psykosociala 

arbetsmiljö och upplevd hälsa på grund av arbetet, med ett särskilt fokus på skillnader mellan 

chefer i offentlig och privat primärvård samt skillnader mellan kvinnliga och manliga chefer. 

Resultatet visar ett samband mellan verksamhetschefernas psykosociala arbetsmiljö och 

upplevelser av ohälsa kopplat till arbetet. Det som främst utmärker sig i resultatet är skillnader 

mellan chefer inom offentliga och privata vårdcentraler, där mer än hälften av cheferna inom 

offentlig verksamhet upplever sig ha otillräckliga befogenheter för att kunna utföra sitt arbete, 

medan det i privat verksamhet inte finns någon chef som anger detta som ett problem. Ett 

annat intressant resultat är att många av cheferna i privat verksamhet inte tagit ställning i 

frågan om verksamhetens övergripande mål överensstämmer med de egna målen med 

verksamheten. Det tredje resultatet som utmärker sig är att kvinnliga chefer mår sämre än sina 

manliga kollegor, samtidigt som männen uppger lägre arbetstillfredsställelse och mindre 

inflytande och kontroll än vad kvinnliga chefer uppger. 

Arbetsbelastning
Stressfaktorerna i den här studien består främst av små möjligheter till påverkan av 

arbetssituationen, brist på reflektion och återhämtning, höga krav och till viss del otillräckliga 

befogenheter. Det är inte bara yttre krav som kan upplevas som påfrestande. Personer i 

ledande position har ofta stora prestationskrav och höga ambitioner med sitt arbete som gör 

att de yttre och inre kraven sammantaget kan kännas alltför tyngande. Chefens personliga 

drivkrafter till sitt uppdrag påverkar också uthålligheten vid påfrestande situationer i arbetet.61

Inlärda beteenden och utvecklade förmågor till lyhördhet och ansvarstagande för andra

människor, är attribut som tillskrivs kvinnor och som kan ge upphov till ytterligare krav hos 

kvinnliga chefer.62

                                                
59 Forssén, A., & Carlstedt, G. (2001) Kvinnors ansvarstagande kan leda till ohälsa.
60 Lind Nilsson & Gustafsson (2006). Ledarskapets inre och yttre resa.
61 Lind Nilsson & Gustafsson (2006). Ledarskapets inre och yttre resa.
62 Forssén, A., & Carlstedt, G. (2001) Kvinnors ansvarstagande kan leda till ohälsa.
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Två dimensioner av kontroll framträder i studien; att kunna påverka och ha inflytande över sin 

arbetssituation och att ha tillräckligt med handlingsfrihet för att kunna påverka verksamheten. 

Det framkommer att chefernas främsta problem ligger i svårigheten att ha kontroll över sin 

egen arbetssituation på grund av en alltför hög arbetsbelastning, samtidigt som 

chefsuppdraget implicit innebär en hög grad av kontroll och påverkansmöjligheter. 

Merparten av cheferna i privat verksamhet har inte tagit ställning vare sig för eller emot om 

verksamhetens övergripande mål överensstämmer med de egna målen med verksamheten. 

Detta skulle kunna vara en undvikande copingstrategi för att slippa konfrontera sig själv med

eventuella skillnader i värdegrund och med etiska dilemman som följd, vilket skulle kunna 

leda till samvetsstress och ohälsa. 

Arbetstillfredställelse
Arbete är för många en källa till glädje och egen tillfredställelse. De flesta chefer trivs med 

sitt arbete, upplever det motiverande samt är nöjda med sina arbetsinsatser vilket indikerar att 

arbetet innebär en positiv utveckling och inspiration för många. Det ligger i chefsuppdragets 

natur att ha ett övergripande ansvar för verksamheten och därmed också känna till och ha 

förståelse för arbetets innebörd, kunna sätta det i ett större sammanhang samt kunna påverka 

skeenden i verksamheten. Att uppleva denna känsla av sammanhang i arbetet skapar 

arbetstillfredsställelse och engagemang som leder till goda arbetsprestationer. Ett av chefens 

viktigaste arbetsverktyg är den egna personligheten och sina ledaregenskaper. Att avsätta tid 

för reflektion över sitt ledarskap, egna värderingar och väsentliga strategier för verksamheten 

samt att vara en trovärdig förebild för sin omgivning kan därför ses som en framgångsfaktor

för en chef. 63

Det gränslösa arbetet
Ett intressant och stimulerande arbete med stora påverkansmöjligheter ger många möjligheter 

till egen tillfredställelse och personlig utveckling, vilket är en drivkraft för många. Med 

dagens teknik finns det dock risker med att ständigt vara tillgänglig och att leva med ”jobbet i 

fickan”. Återhämtning från arbetet är nödvändigt för att kroppen ska få både fysisk och 

mental vila. Obalans mellan arbete och fritid och otillräcklig återhämtning under längre 

perioder, kan leda till ohälsa som t.ex. trötthet, sömnstörningar och 

koncentrationssvårigheter.64

                                                
63 Lind Nilsson & Gustafsson (2006). Ledarskapets inre och yttre resa.
64 Iwarson. (2002). På bredband rakt in i väggen – om stress och utbränning i arbetslivet.
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Ohälsoindikationer
Ett flertal av cheferna i studien uppvisar arbetsrelaterad ohälsa med typiska symptom som 

uppstår vid hög belastning under lång tid.65 Den mänskliga funktionskurvan i figur 2, 

åskådliggör vad som sker med en individ som trots upprepade signaler på ohälsa ändå 

fortsätter att prestera i samma utsträckning som tidigare. Ett kroniskt stresstillstånd påverkar 

inte bara chefen personligen, utan skulle kunna drabba hela verksamheten i form av bristande 

handlingskraft och försämrad ledarförmåga.66

Metoddiskussion
Enkätmetoden visar sig vara bra för att få en uppfattning om vilka arbetsmiljöfaktorer som 

påverkar hälsan. Det är dock svårt att dra några exakta slutsatser av vad det är som påverkar 

vad, utan någon fördjupad uppföljning som t.ex. intervjuer, vilket är en brist i denna studie.

En annan svårighet i samband med analysen har varit hur svarsalternativet ”varken instämmer 

eller tar avstånd” ska tolkas och värderas. Då respondenten inte tagit ställning i frågan så 

borde svarsalternativet lämnas därhän. I flera fall kan dessa svarsalternativ tolkas som en

förstärkning av antingen ett positivt eller negativt ställningstagande i sitt sammanhang, vilket 

även har gjorts i denna studie. Eftersom materialet är litet blir också det en svårighet i 

tolkningen av resultatet. Till exempel kan tillförlitligheten i resultatet ifrågasättas framförallt 

vad gäller analysen av skillnader mellan kvinnliga och manliga chefer. Materialet har också 

varit för litet för att kunna välja en mer träffsäker analysmetod för ändamålet, som en 

multivariat analys hade varit.

Fortsatt forskning
Då studien kan liknas vid en mindre pilotstudie inom detta ännu outforskade område, vore en 

liknande studie med ett större deltagarunderlag intressant att genomföra. En större studie 

skulle också ge möjlighet att kunna korrelera de olika variablerna, vilket inte varit möjligt att 

genomföra i denna studie. Det har även öppnat upp för fördjupade frågeställningar som vore 

intressanta att studera vidare.

 Hur påverkar och styr de olika organisationsformerna chefers möjligheter till ett optimalt 
och framgångsrikt ledarskap?

 Hur påverkas en organisation och den enskilda chefens hälsa då det finns en diskrepans 
mellan verksamhetens övergripande mål och chefens egna mål med verksamheten?

 Hur påverkas kvinnliga chefer och dess ledarskap av det faktum att kvinnor upplever 
sämre hälsa än män?

                                                
65 Iwarson. (2002). På bredband rakt in i väggen – om stress och utbränning i arbetslivet.
66 Lind Nilsson & Gustafsson (2006). Ledarskapets inre och yttre resa.
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Bilaga 1 – Svarsfördelning i materialet

Tabell 1. Svarsfördelning Län A och B, fördelat på offentlig och privat verksamhet samt kvinnor och 
män.

Län A Län B

Offentlig Privat Ingen 
uppgift

Offentlig Privat Ingen 
uppgift

Totalt

Kvinnor 6 4 2 5 3 0 20

Män 5 0 0 1 3 0 9

Ingen uppgift 0 0 0 1 0 0 1

Totalt 11 4 2 7 6 0 30



38

Bilaga 2 - Enkät
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Bilaga 3 – Följebrev till enkäten

Mitt namn är Maria Carlsson och håller just nu på med mitt examensarbete på Programmet 
för personal och arbetslivsfrågor vid Umeå Universitet.

Temat för uppsatsen är om och hur arbetet påverkar chefers psykosociala hälsa i offentlig 
och privat primärvård.

Jag har valt att göra min undersökning på verksamhetschefer i två närliggande län i 
mellansverige, ett län med många privata aktörer och ett med mindre antal privata aktörer.
Jag har dessutom valt ut två län som jag själv inte har någon koppling till eller kännedom om.

Då det fria vårdvalet är en relativ ny företeelse i Sverige, finns det sedan tidigare lite 
forskning om skillnader mellan offentlig och privat verksamhet inom den skattefinansierade 
sektorn och dess konsekvenser. Hur chefers hälsa i offentlig och privat primärvård påverkas 
av arbetet har aldrig tidigare gjorts några studier kring. Det är därför extra värdefullt om Du 
vill bidra med just dina erfarenheter!

Jag hoppas att Du kan tänka dig att ägna 10 minuter till att fylla i denna webbaserade enkät. 
Givetvis garanteras Du full anonymitet. Uppgifterna kommer inte att användas i något annat 
syfte än till denna uppsats. Materialet kommer att presenteras på ett sätt som gör att varken 
län eller någon enskild individ kommer att kunna identifieras. Då enkäten besvaras genom 
bifogad länk kan heller inte jag se vem som svarat. Du kommer senare att få ta del av 
uppsatsen i sin helhet.

Senast den 23 september skulle jag vilja ha ditt svar.

Har du några frågor så tveka inte att kontakta mig eller min handledare vid Umeå Universitet, 
Daniel Larsson, tfn. 090-786 51 97.

Med vänliga hälsningar

Maria Carlsson
Tfn 070-000 00 00
e-mail: maria.carlsson@xx.se
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Bilaga 4 – Påminnelse 1

Hej!
För en dryg vecka sedan fick du en webbaserad enkät i din mail, om chefers arbetsmiljö och 
hälsa.
Enkäten kommer att ligga till grund för mitt examensarbete om hur den psykosociala 
arbetsmiljön påverkar hälsan hos chefer inom offentlig och privat primärvård.

Detta är en påminnelse till dig som ännu inte fyllt i enkäten.

Jag hoppas att du vill ta dig tid till att göra det (ca 10 minuter).
Senast 30 september behöver jag ha ditt svar.

Länk till enkäten: https://sv.surveymonkey.com/s/Chefers_arbetsmiljo_halsa

Till Dig som redan fyllt i den, framför jag mitt varma Tack!

Med vänlig hälsning

Maria Carlsson
Tfn. 070 – 000 00 00. e-mail: maria.carlsson@xx.se
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Bilaga 5 – Påminnelse 2

Till Dig som ännu inte fyllt i enkäten om chefers arbetsmiljö och hälsa!

Du har tidigare fått enkäten om chefers arbetsmiljö och hälsa som kommer att ligga till grund 
för mitt examensarbete vid Umeå Universitet.
Syftet är att undersöka om det finns skillnader i den psykosociala arbetsmiljön för 
verksamhetschefer inom privat och offentlig primärvård och
hur det påverkar hälsan.
Ditt svar är ytterst värdefullt, då det inte finns någon tidigare forskning inom detta område. 
Du garanteras full anonymitet både för dig själv och
ditt län.

Om du inte redan har svarat på enkäten så kommer här en sista chans. Jag vore tacksam om du 
ville avsätta 10 minuter för att svara på frågorna genom
att klicka på länken nedan.

LÄNK: https://sv.surveymonkey.com/s/Chefers_arbetsmiljo_halsa

Det går bra att besvara enkäten fram till den 10 oktober.

Om Du har några frågor är Du välkommen att höra av dig.

Med vänliga hälsningar och TACK för Din medverkan!

Maria Carlsson
Tfn: 070 – 000 00 00
e-mail: maria.carlsson@xx.se




