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Sammanfattning 
 
Introduktion: Första linjen chefer i offentlig verksamhet har ett stort tryck både från högre chefer, 
ledning, politiker och från en ofta stor grupp medarbetare.  Få studier är gjorda på första linjen chefers 
psykosociala arbetsmiljö, trots att man i studier sett att chefen har stor påverkan på sina medarbetares 
arbetsmiljö. 
 
Syfte: Hur första linjen chefer i kommunala äldreboenden beskriver den psykosociala arbetsmiljön 
utifrån krav-kontroll-stöd modellen. 
 
Metod: Studien genomfördes med individuella intervjuer. Respondenterna rekryterades genom 
strategiskt urval i en mellanstor kommun. Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide. 
Kvalitativ innehållsanalys med deduktiv ansats användes som metod för tolkning av resultatet. 
 
Resultat: Första linjen cheferna påpekar svårigheter med att balansera krav och flera chefer nämner 
även vikten av att ha tydliga rollbeskrivningar och mål. De flesta chefer upplever kontroll mer eller 
mindre och ett stort mandat när det kommer till beslut som skall tas. Upplevelsen av stöd i sitt arbete är 
delat, både från närmsta chef och medarbetare. Däremot menar de flesta  chefer att stödet från 
stödfunktionerna saknas. 
 

Slutsats: Resultatet i denna studie visar på individuella skillnader i första linjens chefernas 
upplevelse av krav, kontroll och stöd. Dock finns  likheter inom gruppen som studerats, som 
tyder på att alla tre domäner är viktiga för chefernas psykosociala arbetsmiljö. 
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Abstract 

 

Introduction: First line managers in the public sector, are under a great pressure from both senior 
management, leadership, politicians and often from a large group of employees. Few studies have been 
made on the first-linemanagers psychosocial work environment, even though in the studies found that 
the manager affects their employees work environment. 
 
Aim: How first line managers in municipal elderly describes the psychosocial work environment on the 
basis of demand-control - support model. 
 
Methods: The study was conducted through individual interviews with six first line managers. 
Respondents were recruited through a strategic selection in a medium-sized municipality in 
Västernorrland. The interviews were conducted using an interview guide. Qualitative content analysis 
with an deductive approach was used as a method of interpretation of the results. 
 
Results: First line managers point out the difficulty in balancing the requirements and several managers 
also mentioned the importance of having clear role descriptions and objectives. Most managers 
experience control more or less and a wide mandate when it comes to decisions to be taken. The 
experience of support in their work is divided, both from the line manager and employee. In contrast, 
the most managers find that support from the support functions are missing. 
 
Conclusion: The results of this study show individual differences in first-line managers' perception of 
demands, control and support. However, there are similarities within the group studied, suggesting that 
all three domains are important for their psychosocial work enviroment. 
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Introduktion 

 

Den offentliga sektorn har de senaste decennierna genomgått stora organisatoriska förändringar som 

påverkat arbetsmiljön negativt. Försämringar ses framförallt inom vård- och omsorgsyrken, med följder 

som ökad mental ohälsa och stress bland både anställda och chefer. Denna förändring som påverkat den 

offentliga sektorn i form av ökade krav på produktivitet och minskade kostnader är en stor utmaning för 

dagens första linjen chefer (Härenstam & Östebo, 2014). Det är viktigt att se över chefers psykosociala 

arbetsmiljö ur ett organisationsperspektiv. Om chefen inte är tillfredsställd påverkar detta 

medarbetarnas trivsel och engagemang i arbetet. Genom en bra arbetsmiljö både för chefer och 

medarbetare kan trivseln öka och därigenom även produktiviteten och effektiviteten (Socialstyrelsen, 

2006). Johansson (2010) menar utifrån sin studie att för att skapa en utvecklande och positiv arbetsplats 

behöver ledare inom vården uppleva möjlighet att påverka, känna stöd från sin chef och ha möjlighet till 

kompetensutveckling.    

WHOs (1948) definition av hälsa har använts flitigt sedan 1948 och innebär att upplevelsen av hälsa är 

en kombination av fysiskt, psykiskt och socialt välmående och inte endast ett tillstånd med frånvaro av 

sjukdom. Chefers hälsa är viktig inte bara för chefen utan även för de medarbetare som ska ledas. Trots 

att det finns kunskap om att chefen påverkar sina anställdas hälsa, så är forskningen om chefers hälsa 

och ohälsa ovanlig. Många chefer bedriver arbetsmiljöarbete för sina medarbetare, men alltför ofta 

omfattar det arbetet inte dem själva. Chefers arbetsvillkor påverkar deras hälsa, ett exempel på detta är 

att desto fler underanställda chefer ansvarar för desto sämre uppskattar de sin hälsa. För ett positivt 

ledarskap med relationer till sina medarbetare och förmåga att fatta beslut krävs en god arbetsmiljö 

med möjlighet till stöd (Lundqvist, 2013). Även Westerlund et al. (2010) presenterade i sitt resultat att 

chefens ledarskap även har stor betydelse när det kommer till de anställdas hälsa och arbetsmiljö. Där 

kom man fram till att ledarskapsutbildning är det enklaste och billigaste sättet för att främja 

arbetsmiljön för hela arbetsplatsen, även för de anställda. Hultberg (2007) menar att ett hälsofrämjande 

ledarskap innefattar att ge möjligheter till sina medarbetare att ha kontroll, uppleva delaktighet i sin 

arbetsmiljö och arbetssituation samt ställa rimliga krav. Det är viktigt att chefen tolkar tidiga tecken, 

signaler på stress och hög arbetsbelastning. Enligt Westerlund et al. (2010) förknippas chefers ledarskap 

med de anställdas upplevda stress och hälsa samt även deras sjukfrånvaro. 

  

Alvesson och Svenningsson (2007) menar att idag ser ledarskapet/chefskapet annorlunda ut än för 20 år 

sedan. Ledarskap och chefskap är svåra att särskilja från varandra där båda innehåller administrativa 

arbetsuppgifter. Chefer idag använder byråkratiska medel som planering och kontroll för att skapa 

engagemang och acceptans hos medarbetare. De beskriver ledarskapet som blandningen av att vara 

chef och ledare. Ledarskap innebär bland annat att man har förmågan att ta ställning och ger förslag till 

handling. För att ett ledarskap ska finnas krävs inte bara en ledare utan även någon som låter sig ledas 

(Alvesson & Svenningsson, 2007). Ledarskapet påverkar mer än bara organisationen och de anställda, 

ledarskapet är även viktigt för den som vården vänder sig till, som i det här fallet är de som bor på 

äldreboendena (Bergman, 2009). För att medarbetare ska trivas och utföra en god vård bör 
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utgångspunkten för ledarskap inom vården vara att skapa ett positivt och främjande arbetsklimat 

(Johansson, 2010).  

För att kartlägga psykosociala arbetsförhållanden används ofta den så kallade krav-kontroll-

stödmodellen (Theorell, 2003). Widmark (2004) beskriver i sin rapport hur den klassiska krav-kontroll-

stödmodellen har använts vid frågor som rör den psykosociala arbetsmiljön. De olika dimensionerna i 

modellen är psykiska krav, beslutsutrymme och socialt stöd från kollegor och ledning. Idag finns få 

arbeten med låga krav, det finns därför skäl att istället använda begreppen rimliga och orimliga krav. 

Beslutsutrymme kan delas in i två delar; första delen är makt över beslut som i sin tur kan delas in i 

uppgiftskontroll och delaktighet i beslut. Den andra delen i beslutsutrymmet är färdighetskontroll, vilket 

syftar till att det finns utrymme för kompetensutveckling som ger möjlighet till kontroll. I en verksamhet 

är det viktigt att det finns utrymme att ta egna beslut, om alla beslut måste tas på ledningsnivå skapas 

frustration hos de anställda och en ineffektiv verksamhet där ledningen får för mycket att göra. Det 

upplevda stödet påverkas av relationer mellan kollegor och chefer samt arbetsplatsens förmåga att lösa 

konflikter. Det påverkas även av övergripande organisatoriska frågor, det är till exempel lättare att ge 

varandra stöd om det finns en klar och tydlig målsättning inom verksamheten (Theorell, 2003). 

Arbetsmiljöverket (2002) beskriver vikten av balans mellan omgivningens krav och individens förmåga. 

Kontroll behövs i arbetet för att tåla höga krav, vilket ger ökad trivsel och ett effektivare arbetsklimat. 

Arbetsmiljöverket menar vidare att rätt stöd främjar hälsan. Utöver faktorerna kontroll, krav och stöd 

beskrivs även vikten av möjlighet till återhämtning samt kompetensutveckling för att minska 

upplevelsen av stress.   

 

Perski et al. (2002) menar utifrån sin studie att kvinnor inom offentliga yrken löper en högre risk att 

drabbas av stressrelaterad ohälsa jämfört med andra yrkesgrupper. I studien har kvinnor som arbetar i 

offentlig sektor med risk för emotionell utmattning identifierats och visar därmed att det är hög risk för 

stressrelaterad ohälsa hos denna yrkesgrupp. Faktorer som ökade riskerna visades vara låg kontroll, 

höga krav och ett lågt socialt stöd. Kvinnliga chefer har en ökad risk att uppleva arbetsstress och har en 

högre sjukfrånvaro, vilket oftast beror på ett spänt arbete och att arbetskraven påverkar familjelivet 

negativt. På kort sikt menar Perski et al. (2002) vidare att stressreaktioner kan förhindras genom socialt 

stöd utanför arbetet, men att det sociala stödet på långsikt inte är tillräckligt för att förhindra 

utmattning. I en FOU-rapport där man studerade offentligt anställda och i synnerhet socialsekreterare 

såg man att kvinnor upplevde ett större behov av socialt stöd än män för att må bra på arbetet (Björling 

& Hägglund, 2004). Detta styrks även av Björklund, Karlsson Lohela, Jensen, Hagberg och Bergström, G 

(2011) som visar i sin studie att kvinnliga chefer är en utsatt grupp, särskilt om de har en lägre 

chefsposition inom kommun eller landsting. Chefer som upplever höga krav och låg kontroll, är vanligare 

bland kvinnliga chefer. En anledning till detta kan bero på våra könsroller, att kvinnliga chefer förväntas 

vara mjukare, mer omtänksamma och snälla jämfört med manliga chefer. Dessa förväntningar kan vara 

problematiska att leva upp till i ett chefskap och kan ge motstridiga krav (SOU 1999:69).  

 

Det har kommit mer och mer forskning om chefer och deras ledarskap, men den forskningen har främst 

undersökt högre chefer. När det kommer till första linjen chefernas psykosociala arbetsmiljö finns det 
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lite forskning (Härenstam & Östebo, 2014). I en del av en avhandling har vårdenhetschefers och 

sjuksköterskors upplevelse av krav, kontroll och stöd belysts. I båda arbetsgrupperna framkom höga 

krav, cheferna upplevde dock högre kontroll, vilket man i avhandlingen menar kan motverka upplevelse 

av arbetsstress hos cheferna (Johansson, 2010). I Skagert, Dellve, Eklöf, Ljung, Pousette och Ahlborg 

(2004) fann man att ledare inom vård- och omsorgsorganisationer jobbar i ständig förändring och under 

hög stress för att behålla sitt förtroende hos de anställda. Man fann även att chefer antingen valde att 

identifiera sig med sitt ledarskap eller helt distansera sig från det för att hantera den höga stressen. Man 

kom även fram till att efter fyra år var endast 60 % kvar i sitt yrke. I en studie av Björklund et al. (2011) 

har man jämfört chefer i kommunala och landstingsdrivna organisationer och studerat den psykosociala 

arbetsmiljön. Man fann att en lägre chefsnivå bidrog till mer rollkonflikter. Men även att en hög stress i 

arbetet tillsammans med höga arbetskrav påverkar fritiden och familjelivet negativt. Detta styrks av 

Lundqvist (2013) som i sin studie presenterar ett samband mellan chefers minskade hälsa och 

rollkonflikter. 

 

Vi valde att undersöka hur enhetschefer i den kommunala äldreomsorgen upplever sin psykosociala 

arbetsmiljö utifrån krav-kontroll-stöd modellen på grund av de stora organisatoriska förändringar som 

skett inom organisationen de senaste decennierna. Förändringar som påverkat både chefer, anställda 

och brukare. Vi har i studier sett att chefens mående och hälsa har stor inverkan på de anställda, varför 

deras arbetsmiljö är av stor vikt att undersöka.  
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Syfte 

  

Syftet med denna studie var att beskriva hur första linjen chefer i kommunala vård- och 

omsorgsboenden beskriver den psykosociala miljön utifrån krav-kontroll-stöd modellen. 

  

Frågeställningar 

  

●        Hur beskrivs kraven i arbetslivet? 

●        Hur beskrivs möjligheten till kontroll i arbetslivet? 

●        Hur beskrivs det sociala stödet i arbetslivet? 
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Metod 

 

I den aktuella kommunen där studien är utförd finns 17 vård- och omsorgsboenden, 6 serviceboenden 

och 12 demensboenden som kommunen ansvarar över, dessa boenden hör till avdelningen särskilt 

boende. De chefer som studerats arbetar inom särskilt boende och har olika stora grupper av 

underanställda. De underanställda är till största delen vårdare men en stor del av cheferna har även 

sjuksköterskor som underanställda. Cheferna är utlokaliserade på det boende de ansvarar för och sitter i 

många fall som enda chef på arbetsplatsen. I deras arbetsuppgifter ingår att organisera, leda och 

utveckla verksamheten utifrån den kommunala välfärdsförvaltningens mål. De har ansvar över 

verksamheten, ekonomin, personalen och även kvalitetsutveckling, uppföljning och utvärdering.  

  

 

Urval och Deltagare 

  

Urvalet skedde genom ett strategiskt urval vilket betyder att författarna först valde ut ett antal variabler 

som var av teoretisk betydelse. De valda variablerna var att respondenterna skulle vara anställd som 

enhetschef på ett särskilt boende, utöver detta skulle respondenten ha både personalansvar och 

ekonomiskt ansvar.  Först söktes tillstånd från chefen för särskilt boende i kommunen. När skriftligt 

tillstånd medgivits valdes åtta särskilda boenden i kommunen ut, fyra belägna i kommunens tätort och 

fyra i mindre orter utanför tätorten. Därefter kontaktades de utvalda första linjen cheferna via telefon 

och med ett informationsbrev (bilaga 2). En respondent svarade inte på förfrågan och en tackade nej till 

att delta i studien. Resultatet bygger därför på sex intervjuer, varav hälften är första linjen chefer på 

äldreboenden som är placerat centralt och hälften på äldreboenden utanför i kommunen, samtliga 

kvinnor.  

 

 

I uppsatsen har vi valt att kalla de chefer vi intervjuat för första linjen chefer. Det finns olika 

benämningar på chefer inom vård och omsorg till exempel enhetschef, äldreomsorgschef, 

avdelningsföreståndare med flera. Första linjen cheferna i vår uppsats är chefer med krav från olika håll, 

från överordnade chefer, ledning, politiker, medarbetare, patienter och anhöriga. De företräder en 

verksamhet och förväntas vara lojal mot verksamheten men samtidigt även mot ledning och politiker. 

Samtidigt ska första linjen chefer representera sina medarbetare och deras intressen och även tillgodose 

patienters och anhörigas önskemål och rättigheter. Ett problem som beskrivits av Hagström (2003) är att 

man i många organisationer tagit bort de typiska mellancheferna och låtit första linjen cheferna ta över 

fler arbetsuppgifter och mer chefskap istället för det primära ledarskapet. Där man förutom att 

överbelasta första linjen chefen med arbetsuppgifter också fråntar de anställda deras naturliga 

arbetsledare. Enligt Socialstyrelsen (2003) benämns de chefer som har personalansvar som första linjen 

chefer. Första linjen chefer kan även kallas arbetsledare eller mellanchefer. Det som kännetecknar en 

första linjen chef är att den personen har ingen chef under sig och arbetar närmast personalen. Förutom 
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personalansvar har även första linjen chefen oftast ansvar för verksamheten och ekonomin för 

verksamheten.  

 

Intervjuer 

  

Den semistrukturerade intervjun valdes då den erbjuder respondenterna att tala fritt kring de förvalda 

områdena.  Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide (bilaga 1) med öppna frågor utifrån 

domänerna krav, kontroll och stöd. Författarna hade även möjlighet att följa upp de svar de mottog 

under intervjuns gång med hjälp av enkla följdfrågor (jmf. Bryman, 2002). Vårt förhållningssätt innebar 

att respondenterna gavs möjlighet att själva styra innehållet och med följdfrågor få ytterligare möjlighet 

att fördjupa innehållet (bilaga 1). Den semistrukturerade intervjun valdes då den erbjuder 

respondenterna att tala fritt kring de förvalda områdena. Innan studien påbörjades testades 

intervjuguiden med två pilotintervjuer, som utfördes var för sig av författarna. 

 

  

Procedur 

  

Respondenternas chef kontaktades och informerades om studien och syftet och därefter kontaktades 

respondenterna. Ett informationsbrev (bilaga 2) skickades ut till samtliga respondenter i god tid före 

intervjuerna för att ge information om syftet med intervjun samt klargöra att deltagandet var frivilligt 

(jmf. Henricson, 2012). Detta följdes även upp vid intervjutillfället för att säkerställa att respondenten 

tagit till sig informationen. Tid och plats för intervjun valdes individuellt tillsammans med varje enskild 

respondent. Intervjuerna spelades in med en digital diktafon och transkriberades manuellt av 

författarna. Intervjuerna utfördes av författarna, dock delades intervjuerna upp och författarna gjorde 

tre intervjuer var. Intervjuerna tog mellan 30 och 60 min.  

  

Allt material förvarades säkert, vilket betyder att det endast användes av författarna och till denna 

studie och detta syfte utan att någon obehörig kunde ta del av materialet. För att intervjumaterialet 

skulle kunna behandlas konfidentiellt, kodades material så att identiteten hos deltagarna skyddades. 

Efter att intervjuerna skrivits ner raderades dem från diktafonerna. 

  

  

Etiska överväganden 

  

Författarna var medvetna om att känsliga ämnen kunde uppkomma under intervjun, i dessa fall var det 

etiska förhållningssättet av stor vikt. Vid utformandet av intervjuguiden samt informationsbrevet till de 

tänkta respondenterna tog författarna hänsyn till de forskningsetiska principerna. Informationskravet 

uppfylldes genom att alla respondenter fick information om studiens bakgrund, syfte och vald metod. 

Samtyckeskravet uppfylldes genom att alla respondenter informerades om att medverkan var frivillig 

och kunde avbrytas när som helst under deltagandet i studien. 
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Författarna har enligt lag en skyldighet att visa respekt för de personer som involveras i eller berörs av 

forskningen. Forskningen skall ta hänsyn till de olika etiska principerna; autonomiprincipen, 

nyttoprincipen och rättviseprincipen (Nilstun, Lundqvist & Löfmark, 2007). Forskningsetik kan delas upp i 

fyra viktiga principer. Öppenhetskravet som innebär att forskaren ska informera om forskningen och 

inte dölja någon del av syftet när det kan finnas en etisk känslighet. Självbestämmandekravet betyder 

att deltagaren ska informeras om att den bestämmer själv om hur och när den vill medverka och kan när 

som helst hoppa av studien. Konfidentialitetskravet innebär att forskaren är ansvarig för den 

medverkandes personuppgifter och att materialet förvaras säkert. Slutligen så innebär autonomikravet 

att den insamlade data och uppgifter som getts inte får användas i andra syften än för denna studie 

(Jacobsson, Meeuwisse, Kristiansen & Harrysson, 2006).  

 

 

Analys 

  

Uppsatsen bygger på en kvalitativ metod med deduktiv ansats. Intervjuerna som spelats in 

transkriberades ordagrant av författarna. Den nedskrivna intervjun lästes igenom av båda författarna ett 

flertal gånger. Krav- kontroll - stöd modellen användes som en teoretisk referensram i denna studie, 

därför var domänerna krav, kontroll och stöd förvalda. Den nedskrivna texten analyserades och 

placerades under den valda domänen. När all text placerats under respektive domän började arbetet 

med att identifiera kategorier. Kategorierna var till skillnad mot domänerna inte förutbestämda utan 

byggde på respondenternas svar i intervjuerna. Analysen som genomfördes var en kvalitativ 

innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman (2004) där meningsbärande enheter först 

identifierades vilka sedan kondenserades innan kategorisering (se exempel Tabell 1). Under arbetets 

gång fördes diskussioner mellan författarna för att försäkra sig om att tolkningen var så sann som 

möjligt. Detta betyder att tolkningen i sig inte blir en sanning utan att materialet tolkas på varierande 

sätt av människor i sin egen livsvärld (Graneheim & Lundman, 2004).  
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Tabell 1. Exempel på analys 

  

Meningsbärande enhet Kondensering Kategori Domän 

Personal säger att vi inte får 

minska antalet heltider och 

ekonomen sitter och säger att 

om du minskar antalet heltider 

och gör poolpass utav 25 % då 

kan vi spara. Och min chef sitter 

och ansvarar för kvaliteten i 

verksamheten och där sitter jag 

och ska verkställa deras tre 

önskemål. Då känner jag krav! 

Det går inte ihop och då måste 

jag nånstans förhålla mig till det 

där och det är inte alltid enkelt. 

Sen har jag krav från personalen 

att du måste fixa det här, du 

måste lösa det här och du måste 

köpa in och det här går ju inte, 

det här schemat kan vi inte ha 

och så här kan vi inte jobba. Sen 

kommer ekonomen och säger du 

måste visa resultat, du måste 

visa resultat... 

Personalavdelningen, 

ekonomiavdelningen, 

närmaste chefen och 

medarbetare ställer 

olika krav på första 

linjen chefen. 

Krav från olika håll Krav 

Och stöd kan ju också vara något 

praktiskt och konkret och där är 

det frustrerande för oss alla 

oavsett hur många anställda vi 

har, att de här stödfunktionerna 

som vi ska ha som 

löneadministratörer, ekonomer, 

personalavdelningen dem skapar 

merarbetet åt oss istället för att 

avlasta, då blir det ju frustration. 

Stödfunktioner som 

löneadminstratörer, 

ekonomer och 

personalavdelningen 

ger ingen avlastning 

utan dessa ger 

merarbete. 

Stödfunktioner som 

frustrerar 

Stöd 
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Resultat 

  

Vårt resultat kommer att presenteras utifrån våra tre forskningsfrågor, hur cheferna upplever/beskriver 

sin arbetsmiljö utifrån krav, kontroll och stöd. I tabell 2 finns en överblick över de tre domänerna krav, 

kontroll och stöd samt de kategorier som kommit fram under analysen. 

  

Tabell 2. Domäner och kategorier 

  

Domän 

 

Kategori 

Krav Krav från olika håll 

 Viktigt med tydliga rollbeskrivningar, riktlinjer, policys och mål 

  Höga, men rimliga krav från medarbetarna 

  Krav från anhöriga och vårdtagare 

  Personliga egenskaper påverkar upplevelsen av krav 

   

Kontroll Behov och möjlighet till kompetensutveckling 

  Skilda upplevelser av beslutsutrymme 

  Personliga egenskaper påverkar upplevelsen av kontroll 

  Svårt att släppa arbetet på fritiden 

  Fritt arbete med varierande arbetsbörda 

 Behov av mätbara mål 

 Möjlighet till återhämtning 

  

Stöd Frånvarande chef 

  Viktigt med feedback  

  Stödfunktioner som frustrerar 

  Stöd och gemenskap återfinns i de informella grupperna 

  Prestige inom chefsgruppen 
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Krav 

  

Under domänen krav har cheferna beskrivit hur de upplever kraven i arbetslivet, kraven kom från flera 

olika håll och det framkom svårigheter med att balansera kraven. Tydliga rollbeskrivningar och bra 

målbeskrivningar beskrevs som viktiga. 

  

  

                   Krav från olika håll 

  

De flesta respondenter nämner svårigheter att balansera krav som kommer från olika håll. Kraven kan 

vara budgetfrågor som inte alltid är så kompatibla med andra krav. Kollisionen ger en frustration hos 

några av respondenterna, där de upplever sig splittrade och har svårt att veta vilket ben de skall stå på. 

Flera respondenter nämner även krav utifrån, från exempelvis lagar, politiker och även omvärldens 

bevakning. Upplevelsen från många av respondenterna är att de har många krav på sig från många olika 

håll. 

  

“... personal sitter där och säger att vi inte får minska antalet heltider och ekonomen sitter 

och säger att om du minskar antalet heltider och gör poolpass utav 25 % då kan vi spara. 

Och min chef sitter och ansvarar för kvaliteten i verksamheten och där sitter jag och ska 

verkställa deras tre önskemål.” 

  

”… frustration just det här att man inte riktigt får ihop dem här två delarna och mitt 

emellan står vi och nånstans ska hävda gentemot personalen komma med piska och 

morot och samtidigt ska man stå för en kvalité och säkerhet och god omvårdnad och få 

ihop ekonomin. ” 

  

  

                   Viktigt med tydliga rollbeskrivningar, riktlinjer, policys och mål 

  

Flertalet anser att det är viktigt att det finns tydliga rollbeskrivningar om vad som ingår i deras chefsroll 

och vilka krav som ställs. Enligt några chefer diskuteras det ofta på chefsdagarna och respondenterna 

informerar om att det ska upprättas ett chefskontrakt, som kommer att förtydliga deras arbetsuppgifter 

och vilka mål de ska jobba utifrån. Det anses av cheferna som positivt. Dock beskriver hälften av 

respondenterna att det redan finns en arbetsbeskrivning samt riktlinjer och policys. 

  

“Jag har arbetsmiljöansvar, jag har personalansvar och jag har budgetansvar, 

verksamhetsansvar. Alla de bitarna är tydligt och det finns policys…” 

  

Samtliga är överens om att det är av stor vikt att det finns tydliga riktlinjer, policys och mål för 

verksamheterna, om detta följs i kommunen har dock respondenterna olika upplevelser. En av 
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respondenterna menar att det finns vissa självklara policys och riktlinjer som exempelvis att de ska ha en 

budget i balans och att de har ett arbetsmiljöansvar.  Men hon saknar en tydlighet i vad som ingår i 

dessa delar. En chef anser att nyckeln till allt ledarskap är tydliga målbeskrivningar med tydligt kopplade 

krav och att man genomför uppföljningar. Hon menar att man skulle minska risken för stress och 

utmattning hos chefer om det fanns mätbara mål. 

  

“Jag försöker vara tydlig med mina målbilder mot personalen, men jag tycker det är dåligt 

med kravbilder från centralt håll, jag tycker det saknas dem där konkreta synliga målen.” 

  

Det råder olika uppfattningar om huruvida kraven som ställs från respondenternas chef och ledning är 

rimliga eller inte. Flertalet av cheferna tycker att de krav som ställs från chef och ledning är höga, men 

rimliga, dock upplever några att det saknas målbeskrivningar. En chef anser att när man har höga krav 

på sig ska det även finnas tydliga mål. Ett fåtal av respondenterna upplever att kraven som ställs är 

orimliga, en av dem menar att det är alldeles för stora personalgrupper för att man ska hinna med och 

efterleva de krav som ställs. En annan menar att det är för höga krav utifrån vilka medel de har, att man 

inte förenar mål och medel. Hon anser att det ofta diskuteras framför allt på chefsdagarna vilka krav 

som ställs gällande ekonomin, men man talar inte samtidigt om kvalitén. För att hålla budgeten menar 

respondenten vidare att man då även behöver sänka kraven på kvalité, men det uppger hon att man 

aldrig pratar om. 

  

“... men inte samtidigt så å ena sidan diskuterar man mål och å andra sidan diskuterar 

man medel, men man förenar inte dem två.” 

  

 

  Höga, men rimliga krav från medarbetarna 

 

Majoriteten av respondenterna upplever höga krav från sina medarbetare, dock upplevs de inte som 

orimliga. En respondent tycker att det är rimliga krav som ställs eftersom medarbetarna i sin tur har 

höga krav på sig. En annan upplever att hon kan skämmas inför sina medarbetare när hon på grund av 

ekonomin inte kan uppnå deras krav, trots att hon kan tycka att de ställer rimliga krav. 

  

“Gentemot medarbetarna kan jag skämmas ibland, just för att jag inte kan uppnå de 

rimliga kraven som ställs.” 

  

En av cheferna upplever att medarbetarna förväntar sig att hon ska ordna vissa saker men upplever 

samtidigt att det är ett givande och tagande, att även hon har höga förväntningar mot personalen. En 

respondent anser att hennes arbete till stor del handlar om att balansera mellan medarbetarnas krav 

och kraven som ställs från hennes närmaste chef och ledning. 
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                   Krav från anhöriga och vårdtagare 

  

När det gäller upplevda krav från anhöriga så kan det enligt respondenterna se väldigt olika ut och 

variera över tid. Två av cheferna upplever att kraven som ställs från anhöriga ofta kan vara väldigt 

orimliga, en av dem anser att det är viktigt att bedöma vem de anhöriga för sin talan för, om det är för 

sin egen skull eller om det faktiskt gagnar vårdtagaren. Hon upplever vidare att det sällan kommer krav 

från vårdtagarna, hon tror att det kan bero på att generellt är deras generation väldigt nöjda och 

tacksamma. 

  

“... men då kan ju deras anhöriga ha väldigt orimliga krav, men där är det en balansgång, 

vems talan för dem anhöriga, är det sin egen talan eller för dem faktiskt sin mammas eller 

pappas talan…” 

  

En annan respondent önskar att de anhöriga ställde högre krav, i nuläget har hon väldigt lite kontakt 

med anhöriga. Hon önskar att samla alla anhöriga för att skapa en dialog och för att de ska ha möjlighet 

att komma med synpunkter och på så vis kunna utveckla verksamheten. 

  

  

                   Personliga egenskaper påverkar upplevelsen av krav 

  

Flera av respondenterna upplever att personliga egenskaper påverkar hur man upplever och kan 

hantera kraven som ställs. En respondent upplever att hur man klarar av arbetet hänger ihop med hur 

man mår privat, om man hamnar i en svacka i privatlivet, upplevs även arbetet jobbigare, det kan lätt bli 

en ond cirkel. Att se kraven som positiva, som en utmaning nämner en respondent som en viktig 

egenskap, men å andra sidan menar hon att när kraven blir orimliga upplevs de istället som negativa. 

Förmågan att kunna begränsa sig och vara nöjd med att engagera sig lagom anser en annan person är 

viktigt för att man ska må bra som chef. 

  

Flera av respondenterna menar att de krav de ställer på sig själva är en stor bidragande orsak till stress, 

två av dessa menar att det är viktigt att kunna prioritera att man låter sig själv göra saker lagom bra, att 

man inte exempelvis behöver skriva alla rapporter exemplariska. En annan respondent beskriver en 

känsla av tvivel på sig själv och tror att det är speciellt kvinnligt, att man ställer höga krav på sig själv och 

tvivlar på sin egen kompetens, trots att man någonstans vet att man gör ett bra jobb. 

  

“... jag kanske har tur där att jag är lat av naturen att jag inte är den här som ska vara 

först med att ha gjort allting klart, att det ska vara perfekt på alla fronter, jag har 

fullständigt koll på allting men jag behöver liksom inte ha den här fyrkantiga 

jätteordningen för att kunna känna mig nöjd”. 
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Kontroll 
  

Under domänen kontroll har cheferna beskrivit att de mer eller mindre upplever kontroll i arbetslivet, 

de upplever även ett stort beslutsmandat. Flera chefer önskade mer kompetensutveckling och 

kompetenspåfyllning, något som flera chefer ansåg påverkade deras upplevda kontroll i arbetet. 

  

  

                   Behov och möjligheter till kompetensutveckling 

  

En av cheferna känner inte att hon har behov av kompetensutveckling utan känner sig trygg med den 

kunskap hon har. Flera chefer påtalar dock vikten av utbildning och kompetensutveckling för att känna 

sig trygg i sin yrkesroll och uppleva egenkontroll i arbetet.  

 

” Ja men princip, det är ju egenintresse och självvalt just utifrån att jag tycker att det är 

nödvändigt ur flera perspektiv dels för sin egen skull att man känner större trygghet i sin 

yrkesroll” 

 

”Men visst det är mycket kompetens jag skulle ha utvecklat..” 

 

De utbildningar och kompetenshöjningar som erbjuds cheferna är de interna blockutbildningarna som 

ledningen vill att alla chefer skall gå och uppdatera ca var femte år. Flera av cheferna saknar dock 

specifik kompetenspåfyllning från sin arbetsgivare. 

 

”… Ofta, det händer ofta att jag tänker att det här skulle man haft mer kött på bena för 

att klara.” 

 

”… så ur det hänseendet känner jag att jag inte får någon påfyllning från arbetsgivaren 

och det är ju frustrerande jag tar ju själv ansvar att ta reda på t.ex. ändrade regler vid 

anställningar t.ex…” 

 

 

                   Skilda upplevelser av beslutsutrymme 

  

De flesta cheferna upplever ett stort mandat när det kommer till beslut och beslutsutrymme. De känner 

att de har mandat att ta egna beslut inom vissa ramar och några av cheferna upplever även att de egna 

besluten ingår i arbetet. Några av cheferna påpekar att beslutsutrymmet har ramar och att det även 

handlar om kostnader.  En av cheferna uttrycker att hon upplever mer mandat än vad hon trodde hon 

skulle ha. Några få av cheferna upplever ett mindre handlingsutrymme än de andra cheferna, och önskar 

att de skulle ha ett större mandat. 
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”Plocka bort poolpass och saker som kostar kan vi inte bestämma kring själva, annars har 

vi stort beslutsutrymme.” 

  

Några av cheferna berättar att de inte alltid frågar om lov före ett beslutstagande, de menar att det 

ibland är bättre att ta egna beslut och be om ursäkt efteråt. 

  

”En av avdelningscheferna sa en gång att det är lättare att bli förlåten än att få tillåtelse 

och dom har ju sagt att vi är chefer som ska ta egna beslut och då ska man väl inte hålla 

på att fråga heller” 

  

  

                   Personliga egenskaper påverkar upplevelsen av kontroll 

  

Många av respondenterna upplever sig ha mer eller mindre kontroll, sedan är det individuellt hur 

kontrollen ser ut och hur respondenterna påverkas av kontrollen. En av respondenterna menar att hon 

är duktig på att delegera ut medan en annan av respondenterna upplever ett stort kontrollbehov. En 

person beskriver att hon kan hantera kontroll olika beroende på hur hon har det hemma. 

 

 

                   Svårt att släppa arbetet på fritiden 

  

Flertalet av respondenterna tänker ofta på jobbet när de är lediga, ofta i samband med perioder då 

dessa upplever mindre kontroll i arbetet. Ofta handlar det om bekymmer med personalen, två av 

cheferna gör framför allt det när det gäller att få ihop sommarscheman och rekrytera personal inför 

sommaren. En av dessa upplever att hon ofta tänker på jobbet när hon kommer hem om personal är 

missnöjda över något eller om hon känner att hon inte når fram till någon. Flera av respondenterna 

menar att detta hör ihop med att man vill uppnå en känsla av kontroll.  

 

“... det gör jag ganska mycket... för min del är det oftast när det är personal som är 

missnöjd eller när jag inte når någon... även det här med att det blir bara svårare att 

rekrytera personal.” 

 

En annan respondent vaknar ibland nattetid och funderar över arbetet, för att kunna släppa tankarna 

skriver hon ofta ner sina tankar och tar med sig anteckningarna till arbetet dagen efter. Ett fåtal av 

respondenterna tycker att de har lätt att släppa tankarna på arbetet när de är lediga. En av dessa 

upplever att hon generellt inte tar med sig jobbet hem, att hon är noga med att hennes fritid inte ska bli 

lidande, det är enbart vid extrema situationer hon tänker på jobbet när hon är ledig. Hon menar vidare 

att det är viktigt att ha insikt om att arbetet är viktigt, men inte värt att riskera sin hälsa för. 
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                   Fritt arbete med varierande arbetsbörda 

  

Respondenterna har olika upplevelser av arbetsbördan, några få av respondenterna upplever att bristen 

av kontroll gör att de ofta behöver arbeta övertid, de upplever att det är svårt att hinna med allt på 

ordinarie arbetstid. Andra upplever i regel kontroll och arbetar bara övertid vissa perioder då arbetet 

hopar sig. En respondent upplever dock att det är en del av tjusningen i arbetet, att det inte är statiskt, 

hon anser att det är givande och tagande. En deltagare beskriver en stor variation över hur stora 

personalgrupperna är och hur stor omsättning det är på personalen och därigenom att det är stor 

variation på arbetsbördan hos cheferna. Samma deltagare upplever att hennes personalgrupp är stabil 

vilket bidrar till att hon inte behöver arbeta övertid. 

  

” Nej, numera jobbar jag inte så mycket övertid, det har jag väl lärt mig, jag har ju varit 

här så länge och jag har mycket personal som är kvar, jag har ingen stor omsättning här 

jag har inte så mycket sjukskrivningar, så jag kanske inte måste lägga så mycket tid på 

de…” 

 

Cheferna har möjlighet till flextid, samtliga respondenter upplever det som positivt att de har möjlighet 

att styra sina arbetstider och fritt planera sitt arbete. Ibland dyker det dock upp akuta saker som inte går 

att styra, men det anser flertalet är positivt och stimulerande, att den ena dagen inte blir den andra lik. 

  

“... det är en av fördelarna med jobbet. Sen kan det ju dyka upp akuta saker under dagen, 

men det är ju det som gör att det bli stimulerande.” 

 

  

                   Behov av mätbara mål 

  

En av respondenterna menar att kontroll är att man har möjlighet att se att man har gjort vad man sagt 

att man ska göra, men hon menar att eftersom man inte mäter någonting så kan man inte det. 

  

”Man kan i stort sett göra nästan ingenting eller hur mycket som helst.”  

 

 

  Möjlighet till återhämtning 

  

Det finns olika tankar hos respondenterna om möjlighet till återhämtning, några av respondenterna 

anser att det går att hitta tid för återhämtning, att det handlar om att tillåta sig själv att koppla av från 

arbetet. Att det är ett arbete som man kan styra över, upplever en av dessa personer. Det vill säga att 

man kan engagera sig mer eller mindre, hon anser att kvinnor överlag kan bli bättre på att sätta gränser 

och tillåta sig själv att vara nöjda. 
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“... det är ett jobb som man kan engagera sig väldigt mycket i och man kan engagera sig 

mindre…” 

 

Stöd 

  

Under domänen stöd har flera chefer beskrivit att de saknar stöd från både stödfunktioner och närmsta 

chef. Däremot beskrev cheferna stödet från medarbetare och kollegor som positivt. Behov av feedback 

från närmsta chef upplevs olika, den feedback som cheferna upplever påverkar mest är medarbetarnas 

och kollegornas. 

  

  

                   Frånvarande chef 

  

Cheferna har olika upplevelser av stödet från sin närmsta chef och ledning, men de är överens om att de 

sällan har kontakt med sin chef. Hälften av respondenterna är nöjda med kontakten med sin chef, de 

känner att deras chef finns där om de behöver stöd men tar i första hand kontakt med någon kollega 

eftersom de vet att deras chef har så mycket att göra. En av respondenterna upplever att det råder högt 

i tak gentemot hennes närmaste chef, att hon kan lyfta alla sorters frågor. 

 

Några av respondenterna upplever att de saknar stöd från deras närmaste chef, en av dessa personer 

upplever henne som frånvarande, att hon inte har tid och att hon prioriterar fel saker. Orsaken till det 

tror hon beror på att det finns en svag ledning bakom som gör att det saknas färdriktning och att hon 

därför har svårt att göra strategiska val. Hon anser vidare att det finns en rädsla att ta beslut och att det 

saknas struktur och ordning. En annan person som saknar stöd från sin chef, beskriver att det beror på 

att hennes närmsta chef inte är insatt i hennes arbete. 

  

“... svaret på den frågan är ett rungande nej. Hon har ingen aning om vad jag gör.” 

  

Några chefer upplever att det tar för lång tid att få svar på en fråga och att deras närmsta chef har för 

mycket att göra för att kunna vara en närvarande chef. En person vänder sig enbart till sin chef när hon 

har tömt ut alla andra resurser, men att hon då upplever att hennes chef ofta bara bollar tillbaka frågan. 

  

“Så det kan ta flera dagar att få tag i henne. Och på den tiden har jag ofta löst problemen. 

Jag skulle gärna vilja ha en chef som var närvarande.” 
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Viktigt med feedback 

  

De flesta respondenter uppger att det saknas feedback från deras närmaste chef och ledning, dock 

uttrycker de olika upplevelser om vilket behov de har av feedback och olika upplevelser om varför 

feedback från chef och ledning brister. 

  

“ ... det är dåligt med det, det existerar nästan inte skulle jag säga. Från både kollegor och 

chef saknas det. “ 

  

Några få respondenter uppger att deras chef och ledning inte har möjlighet att ge feedback då de inte är 

insatta i deras arbete och ser vad de gör. Den feedback de får från sin närmaste chef är under det årliga 

medarbetarsamtalet. Några upplever att deras närmaste chef utöver medarbetarsamtalet endast hör av 

sig när det finns negativ feedback att ge, när hon anser att de gjort något fel. Ett fåtal av respondenterna 

är nöjda med det, de upplever att de inte har behov av mer feedback, medan andra anser att feedback 

från chef och ledning är en viktig del i utvecklings- och kvalitetsarbetet och att de därför anser att de får 

för lite feedback. 

  

“ ...Kan inte påstå att det är något jag saknar, hon hör ju av sig om det är något som är 

dumt.” 

  

“... ringer hon då tänker jag, vad har jag nu gjort?!” 

 

Respondenterna är överens om att den feedback som påverkar dem mest kommer från deras 

medarbetare. En av respondenterna beskriver vikten med feedback, framför allt från sina medarbetare 

och är noga med att påpeka för personalen att hon både vill ha positiv och negativ feedback för sitt 

ledarskap. 

  

“... är det något som påverkar arbetsplatsen då är det ju egentligen personalens feedback 

som väger tyngst… om mina kollegor och chef tycker det är bra så är ju det bra, men det 

väger inte lika tungt.” 

  

Även feedback från deras chefskollegor anses viktigt, men flera upplever att de ger varandra för lite 

feedback. Några få respondenterna upplever att de vet för lite om varandras arbete för att kunna ge 

feedback. En annan respondent upplever att de inte har något behov av feedback och anser att det 

handlar om hur trygg man är i sin chefsroll. Hon upplever att det räcker med att hon själv känner när 

något gått bra eller mindre bra, men samtidigt så anser hon även att hon kan bli bättre på att ta emot 

feedback. 
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                   Stödfunktioner som frustrerar 

  

De flesta respondenter upplever att de inte får tillräckligt med stöd från de olika stödfunktionerna; 

lönenheten, personalavdelningen och ekonomiavdelningen. Denna avsaknad av stöd ger ofta upphov till 

frustration och irritation hos respondenterna. Flera av cheferna uppger att dessa funktioner ofta ger 

merarbete istället för att fungera som ett stöd. En del i att stödet saknas från dessa stödfunktioner 

upplever en person är att det är svårt att nå dessa, ofta finns de inte anträffbara och det tar därför lång 

tid att få svar. 

  

“Många gånger upplever jag och mina kollegor att vi istället för att vara 

kärnverksamheten så blir vi stödverksamheten åt löne och personal... Istället för att dom 

är stödet för oss.” 

“man får tillbaka i knät om man ställer en fråga till ekonomerna...då är det jag som är 

dålig som inte förstår...men dom är väl anställda för att kunna förklara och ge stöd åt oss. 

Det är otroligt irriterande!” 

  

En person upplever frustration över att det finns en feghet i den kommunala strukturen kring hantering 

av personal, hon anser att det finns tydliga riktlinjer och lagar och att personalavdelningen uppger att 

dessa ska följas. Men samtidigt efterlevs inte detta när det behövs, vid till exempel utdelning av varning i 

samband med att en person missköter sina arbetsuppgifter. 

  

“Det är ohyggligt irriterande och frustrerande. Det finns ju en solklar lagstiftning för t ex 

vad anställningsavtalet säger, men det finns en inbyggd feghet i hela den kommunala 

strukturen kring hantering av personal.” 

  

Vid behov av stöd från dessa funktioner upplever en respondent att hon själv behöver bli bättre på att 

vara tydlig när hon behöver stöd. En annan respondent anser att det är viktigt att ha dialog med dessa 

stödfunktioner, men att det ofta kan vara svårt, att hon ofta behöver vara påstridig för att få till en 

dialog. 

  

“... men där finns det mycket mer att önska, men det går att få till en dialog om man är 

påstridig.” 

  

Flertalet av respondenterna tycker att systemet gentemot stödfunktionerna är väldigt byråkratiskt, en 

person önskar till exempel att det skulle vara lättare att anställa ny personal. Hon önskar hjälp och stöd 

från personalavdelningen när hon exempelvis missat att fylla i blanketter rätt. Istället för att de direkt 

skickar tillbaka det till henne, tycker hon att de ska fungera som ett stöd och hjälpa henne med det hon 

eventuellt har missat. En chef önskar bättre stöd för att tyda och redovisa statisk, när det kommer till de 

uppsatta målen. Hon menar att när man driver en verksamhet och har ekonomiskt ansvar krävs att man 

förstår vad siffrorna betyder och att det baseras på fakta. 
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“Jag vill kunna gå ut till mina medarbetare och visa på en utvecklingstavla att såhär 

mycket sjukskrivningar hade vi förra veckan och såhär många har vi idag. Målet är här, 

alltså 2 procent bättre. Men det stödet finns inte.” 

  

Några av cheferna önskar att det fanns en bättre planering från stödfunktionerna. En chef beskriver som 

exempel kvalitétsrapporter som ofta ska lämnas in vid terminslut, men då har cheferna redan fullt upp 

med att hinna med lönesamtal, utvecklingssamtal, rekrytera personal inför semestrar etc. Hon anser 

vidare att det ställs krav om att vissa saker ska arbetas med på arbetsplatsträffar, men samtidigt finns 

inga medel att ta in personal på extra tid. Men kravet finns ändå kvar att det ska göras. En chef upplever 

att det saknas samordning från förvaltningens sida, att det skulle underlätta om man såg till årshjulet 

när man lägger in olika uppgifter eller utbildningar. 

  

“... nu ska vi alla exempelvis kallas till lean-utbildning, jätte roligt, men då när jag tittar i 

kalendern tänker jag -Åh, slutet på maj början på juni, hur ska vi? Vi har ju inte tid! 

  

“... vi har ingen administrativ hjälp som vi kan få, det pratas om det ibland, jag har 

kollegor som har blivit lovade det, men…” (avslutar) 

  

Samtliga i chefsgruppen träffas en gång i månaden på chefsdagen, för att bland annat diskutera aktuella 

ämnen och för att få information från chef och ledning. En respondent upplever dock att det under 

dessa träffar lätt kan bli fel fokus, hon önskar mer fokus på att hitta lösningar och konstruktiva förslag.  

En annan respondent upplever att deras närmaste chef ofta inte har möjlighet att vara med hela dagen. 

De får istället olika uppgifter under dagen, som till exempel att delge varandra information eller göra 

grupparbeten, men att det ofta saknas konsensus i dessa uppgifter och att det sällan leder någonstans. 

  

“... då ska vi delge varandra annan information eller göra något grupparbete som ingen 

förstår vad det ska leda till och så lyfter vi frågor som redan vi lyft 15 gånger…” 

  

 

                   Stöd och gemenskap återfinns i de informella grupperna 

  

Samtliga chefer ingår i chefsgruppen för särskilt boende, men är även indelade i mindre 

områdesgrupper. När det gäller stöd upplever en respondent att det kan vara fråga om personkemi i 

gruppen, om man känner förtroende eller inte till varandra. Hon upplever även att de generellt kan bli 

bättre på att stötta varandra i grupperna. Att det inte alltid är i de formella grupperna man väljer att ta 

upp vissa frågor är flertalet överens om, man hittar ofta stödet i de kollegor man känner att man har 

bäst kontakt med oavsett om man tillhör samma områdesgrupp eller inte. Flera av cheferna upplever att 

de finner det största stödet i varandra, mellan kollegorna. De respondenter som har kollegor på samma 
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hus upplever det positivt att ha nära till varandra för att kunna bolla med tankar och idéer och att ha 

någon att ventilera med. 

  

“... vi kan ju rusa över till varann och kräkas ibland och sen så är det bara över, skönt att 

ha den där ventilen…” 

  

Gemenskap är något som alla upplever att det finns mer eller mindre, de flesta upplever att det framför 

allt är i de mindre grupperna man finner tillhörighet och gemenskap. Cheferna träffas i storgrupp en 

gång per månad då det är chefsdagar, de har även områdesträffar där de träffas i mindre grupper utifrån 

var de är lokaliserade. Flertalet berättar att de brukar träffas i de informella mindre grupperna ibland 

och till exempel äta lunch tillsammans, vilka man söker sig till beror ofta på vilka man trivs bättre med 

och vilka man känner att man kan utbyta erfarenheter med. I de mindre områdesgrupperna anser 

flertalet att det råder högt i tak, en person berättar att det kan bli ganska hetsiga diskussioner i dessa 

grupper. 

  

“Vissa trivs man jättebra med och andra gör man vad man ska med och beblandar sig inte 

så mycket med.” 

 

 

                   Prestige inom chefsgruppen 

  

Prestige i chefsgruppen är något som några av respondenterna tar upp som negativt, de upplever att det 

finns en rädsla att göra fel, att man sällan erkänner om man misslyckats med något och att man gärna 

vill framstå som duktig inför varandra. Några få av respondenterna tar upp att de troligen skulle kunna 

utvecklas och lära mer av varandra om man tog del av varandras erfarenheter, istället för att uppfinna 

hjulet två gånger. 

  

“... det gäller bland våra chefskollegor att våga berätta om saker som gått dåligt, men där 

finns den här prestigen att vi ska vara så jävla bra. Men det är vi ju inte, vi är människor vi 

också som misslyckas ibland.” 

  

Flertalet av cheferna känner inte att de kan ta upp alla frågor på chefsdagarna, utan väljer ofta att 

istället diskutera vissa ämnen i de mindre grupperna. Medan ett fåtal andra personer upplever att det är 

högt i tak och att de kan diskutera alla frågor i storgrupp. 

  

“... vi är ju trettio stycken och vissa har jag aldrig hört rösten på…” 

  

Några av respondenterna menar att även om man inte är ny som chef så kan man inte allt, många 

gånger får man be om att återkomma när man tagit reda på svaret.  
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”Nej det påverkar mig inte, för mig är det inte prestige, det gör mig inget att jag inte kan 

allt.” 

 

Några av respondenterna önskar dock att de hade mer kunskap och att de blir frustrerade av att inte 

klara av vissa saker. 
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Diskussion 

  

Metoddiskussion 

  

Intervjuguiden (bilaga 1) som användes för att svara på vårt syfte och våra frågeställningar innehåller 

frågor som är ställda under samtalets gång. Då intervjuerna var semistrukturerade så ställdes inte 

frågorna alltid i den ordning som följer i intervjuguiden och i vissa fall hade respondenten redan svarat 

på vissa ej ställda frågor under samtalets gång. Intervjuguiden användes som ett hjälpmedel för 

författarna under intervjun för att inte missa någon del i intervjun och för att få samtalen att flyta på ett 

positivt sätt. Trost (2010) beskriver användandet av en intervjuguide som minneslista över de områden 

man vill undersöka, men även vikten av att följa respondentens tråd. Enligt Trost (2010) behöver inte 

intervjuguiden följas noggrant för att göra en semistrukturerad studie. Varje intervju utfördes av en 

författare, författarna utförde därmed tre intervjuer var. Anledningen till att båda författarna inte 

medverkade vid varje intervjutillfälle var att ämnet kunde upplevas som känsligt. Författarna ville 

medverka till att respondenten kände sig trygg och bekväm i intervjusituationen för att inte gå miste om 

information. Trost (2010) beskriver hur man i vissa intervjusituationer avråds från att vara fler 

intervjuare på grund av risken för att respondenten känner sig i underläge. 

 

Trovärdigheten i vår studie stärks av att i metoden beskriva tillvägagångssättet av studien samt att den 

valda metoden passar utifrån syftet. Författarna bedömer att en kvalitativ metod med intervjuer 

passade syftet bäst. Genom att beskriva urvalet, intervjuerna och analysen noggrant stärks 

trovärdigheten i vår studie. Trovärdigheten av en kvalitativ studie utvärderas i relation till de metoder 

som använts för att komma fram till resultatet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Datainsamlingen 

och analysprocessen är beskriven i metodavsnittet och det stärker enligt författarna trovärdigheten i 

arbetet. Varje mening som analyserats till resultatet är direkt taget från intervjuerna (Graneheim & 

Lundman, 2004).  

Vi anser att vår studie är till viss del överförbar till andra sammanhang, exempelvis inom liknande 

kommunala verksamheter i medelstora kommuner.  Detta då deltagarna i studien haft olika 

bakgrundserfarenheter, är i olika åldrar och har arbetat inom verksamheten olika länge.  Däremot är 

studien inte överförbar med tanke på kön, då vi endast haft deltagare av kvinnligt kön representerat. 

Det hade varit intressant att intervjua både män och kvinnor för att öka variationen av respondenter 

men tyvärr fanns inte den möjligheten i denna kommun.  

Överförbarheten styrks genom att öka möjligheterna att få syftet belyst utifrån många olika aspekter. 

Överförbarheten är något som författarna själva skapar förutsättning för genom att noggrant beskriva 

studiens urval, datainsamling och analys (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 

  

För att skydda identiteterna hos deltagarna valde författarna att inte beskriva deltagarna med ålder eller 

hur länge de arbetat inom sitt yrke. För att respondenterna skulle känna sig trygga och bekväma under 

intervjun, fick de välja var intervjun skulle äga rum. En person valde att sitta i neutrala lokaler utanför 
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arbetsplatsen, övriga valde sin arbetsplats. Enligt Trost (2010) är det viktigt att välja rätt lokal för 

ändamålet men det är ännu viktigare att den intervjuade får bestämma var intervjun skall ske. Polit och 

Beck (2004) menar att miljön där intervjun genomförs är viktig eftersom den påverkar människors 

känslor och beteenden, varför det är av yttersta vikt att respondenten själv väljer lokalen. Detta material 

är från sex intervjupersoner, efter de sex utförda intervjuerna framkom upprepningar i resultatet, därför 

anses resultatet tillförlitligt men fler intervjuer hade kunnat bidra till en större variation i resultatet. Ur 

det material som framkommit ur intervjuerna var det fullt möjligt att urskilja både likheter och skillnader 

i resultatet. 

  

Båda författarna har jobbat inom organisationen som sjuksköterskor, författarnas förförståelse kan 

därför ses både som en fördel och som en nackdel.  I själva intervjudelen sågs det från författarnas sida 

som en fördel då dialogen kunde flyta på bättre utan avbrott för att behöva förklara alla omständigheter 

grundligt. 

  

Den valda teoretiska modellen handlar om hur de tre domänerna krav, kontroll och stöd samverkar och 

påverkar chefernas psykosociala arbetsmiljö. Det finns en risk att den teoretiska modellen som använts 

har begränsat vårt resultat och att författarna möjligen gått miste om information vid användande av en 

tydlig teoretisk referensram som guidar både intervjuandet och analysen. Med våra förvalda teman 

styrdes samtalet mot de områden som vi önskade diskutera men tillät ändå respondenten att få 

diskutera fritt och framföra sina åsikter inom ramarna för temat. Att fritt uttrycka sig kring ställda frågor 

är en av fördelarna när man använder öppna frågor i en intervju. Rautalinko (2013) menar att ställa 

frågor under ett samtal är ett sätt att utöka och komplettera informationen menar. Öppna frågor är en 

fördel för de möjliggör för nya samtalsområden och är även till fördel när man önskar byta samtalsämne 

under samtalets gång. 
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Resultatdiskussion 

  

Resultatet som presenterats visade på att det fanns skillnader i hur cheferna upplevde kraven. De flesta 

chefer beskrev att kraven kom från många olika håll och de påpekade svårigheter att balansera dem. I 

resultatet framkom även vikten av tydliga rollbeskrivningar och bra målbeskrivningar. De flesta cheferna 

beskrev att de upplevde mer eller mindre kontroll i arbetet, de beskrev även att de upplevde ett stort 

beslutsmandat. Det framkom dock att flera chefer önskade kompetensutveckling och 

kompetenspåfyllning. Under domänen stöd framkom avsaknad av stödfunktioner och saknat stöd från 

närmsta chef. Däremot beskrevs det stöd och den feedback som kom från medarbetare och kollegor 

som positiv. 

  

  

Första linjen chefers upplevelse av krav 

  

I flertalet av intervjuerna beskrev respondenterna hur kraven kom från flera olika håll och att de fann 

det problematiskt att uppfylla alla dessa krav. Vilket styrks av flertalet studier som menar att första 

linjen chefer befinner sig i en klämsits med krav som är svåra att förena (Skagert et al., 2004; Björklund 

et al., 2011; Karlsson, 2006; Bergman, 2009). I organisationer som är politiskt styrda, som i den 

kommunala vård- och omsorgen är chefen mer utsatt för höga krav och krav från olika håll än i övriga 

organisationer. De har krav och belastning från politiskt håll, ledning och från medarbetarna (Skagert et 

al., 2004; Antonsson, 2013). Detta leder till konflikter i sin arbetsroll. En annan del är att cheferna ska 

hantera olika intressekonflikter mellan organisationsnivåer och professionsgrupper. Detta innebär att de 

ska filtrera, översätta och vara buffert mellan dessa områden (Dellve, Andreasson & Jutengren, 2013). 

Chefers upplevelse av konflikter leder till arbetsrelaterad stress och psykosocial ohälsa. I en studie av 

Björklund et al. (2011)  där man undersökte chefers arbetsmiljö och stress, upptäcktes att 

arbetsrelaterad stress var en av de största orsakerna till sjukfrånvaro. 

  

  

  

  

Struktur           Aktör 
Lagstiftning           Medarbetare 
Lokala styrdokument         Vårdtagare 
Ekonomiska faktorer         Kollegor 
Organisationsform 
 
   
 

 Överordnade chefer 
 

Figur 2. Exempel på påverkansfaktorer i ledarskapet (Karlsson, 2006). 

Första linjen 
chef 
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Att balansera kraven är något som de flesta chefer upplever som en svårighet i sitt ledarskap. Lundqvist 

(2013) påpekar i sin studie att första linjen chefer upplever mer krav än högre chefer. Detta tror han 

beror på att de är närmast kärnan i organisationen och måste ta snabba beslut dagligen i arbetet. Högre 

chefer kan ha ett större ansvar men har ofta en mer långsiktig planering och upplever därför kraven 

mindre stressande. I figur 2 (Karlsson, 2006) ser man hur krav kan komma från många håll för en första 

linjen chef. Flertalet chefer i vår studie upplever det som svårt att balansera mellan ledningens krav och 

medarbetarnas krav. Karlsson (2006) menar att första linjen chefen har både ansvar för effektivitet och 

produktivitet men samtidigt ansvaret för medarbetarna och arbetsklimatet. Enligt Bergman (2009) är 

det förståeligt att många ledare inom vård och omsorg ofta känner sig otillräckliga och inkompetenta på 

grund av den arbetsmängd och ansvar de har. Ledarna ska se till att en god vård ges och skydda 

personalen från hög arbetsbelastning samtidigt som de har politikernas mål över sig. I resultatet 

framkom det att de flesta chefer önskade tydlighet när det kom till rollbeskrivning, chefsroll och de krav 

som ställs. Tidigare forskning där man kartlagt chefers psykosociala arbetsmiljö har visat att otydliga mål 

och bristande stöd är de generellt största faktorerna för ohälsa hos chefer (Jönsson, Svensson & 

Viggosson, 2006). För att chefer ska fungera bra i sin roll som ledare menar Bergman (2009) att det 

behövs ett bra stöd och möjlighet till handledning. 

  

Alla respondenter uttryckte vikten av policys och riktlinjer, men bara hälften av dem menade att det 

fanns implementerat i organisationen. Reineholm (2013) visar i sin studie att tydlighet i organisationer 

är viktigt och att tydliga mål och förväntningar ger en förbättrad psykosocial arbetsmiljö och 

arbetsförmåga där de anställdas prestationer förbättras. I en organisation med lösare struktur kan man 

se ökad stress och minskad trivsel på arbetet. En av cheferna nämnde att det saknades mål och 

målbeskrivning, och att mätbarheten i deras arbete är obefintlig. Bergman (2009) menar att målen och 

vårdkvaliteten ofta är mycket svåra att mäta. Vilket i sin tur leder till en osäkerhet i sin ledarroll. Detta 

styrks av Lundqvist (2013) som menar att rollkonflikter försämrar chefers hälsa och deras ledarskap, 

genom situationer när cheferna inte vet vad som förväntas eller vilka krav som skall fullföljas. Denna 

rollkonflikt, osäkerhet, visar sig genom ett sämre ledarskap för att de inte vet vilka förväntningar de ska 

förmedla till de anställda/medarbetarna. 

  

Flera av cheferna upplever att personliga egenskaper påverkar hur man upplever och kan hantera 

kraven som ställs. Hur man klarar av arbetet hänger ihop med hur man mår privat, om man hamnar i en 

svacka i privatlivet, upplevs även arbetet jobbigare. Att uppleva höga krav på arbetet kan ge en negativ 

stresspåverkan och kan påverka personer olika beroende på om man upplever låg eller hög egenkontroll 

samt om det finns stöd från medarbetare (Arbetsmiljöverket, 2001). Reineholm (2013) menar att chefer 

som har verktygen att balansera handling och mål lättare klarar av de påfrestande situationer de ställs 

inför. Reineholm (2013) menar vidare att man i framtiden kommer att arbeta i större utsträckning i team 

och att sociala relationer därför troligen kommer att ha större betydelse för en god hälsa. Många av 

cheferna i den här studien menar att de egna kraven är de som orsakar mest stress. I en studie av 

Westerberg och Armelius (2000) såg man att chefer i äldreomsorgen hade fler stressymptom än deras 
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kollegor som arbetade med exempelvis underhåll eller i produktion. I resultatet uttryckte även en av 

respondenterna att hon lätt tvivlade på sig själv och sin kompetens något som hon tror är typiskt 

kvinnligt. Forssén och Carlstedt (2001) menar att kvinnor har generellt utvecklat större förmågor till 

lyhördhet och ansvarstagande för andra människor, vilket skulle kunna vara en orsak till ytterligare krav 

hos kvinnliga chefer. 

  

  

Första linjen chefers upplevelse av kontroll             

                           

Kontroll beskrevs av respondenterna som att ha tillgång till bra kompetensutveckling. Dock var 

chefernas upplevelse av möjlighet till kompetensutveckling var delad, några ansåg att möjligheten till 

kompetensutveckling var god och var nöjda över kommunens utbud. Andra chefer var missnöjda över 

den kompetensutvecklingen som erbjöds. Ellström och Kock (2008) menar att kompetens och 

kompetensutveckling är en resurs som är en viktig del i utförandet av kravfulla arbetsuppgifter, där det 

krävs en viss kunskap. Ökad kompetens eller tillgång till kompetensutveckling medför att personer har 

lättare att hantera yttre krav, upplever mer stöd och kontroll och även en ökad kvalitet i sitt arbete 

(Ellström & Kock, 2008). Ett strategiskt utformat utvecklingsstöd för ledarkompetens är något som 

rekommenderas för chefer inom vården enligt Dellve et al. (2013), främst rekommenderas det till chefer 

som har liten chefserfarenhet eller många underanställda. 

  

Gemensamt när det kommer till kompetensutveckling ser man att flera av cheferna som intervjuats har 

önskemål om kompetenspåfyllning. Enligt Sandahl och Karlsson (2011) innebär ofta chefskap en 

utsatthet och höga förväntningar som är svåra att leva upp till. Ofta känner sig chefer trygga i sin 

sakfrågekunskap, men saknar kunskaper om sin chefsroll. För chefens egen hälsa, men framför allt för 

medarbetarna och organisationen är en intervention med utbildning och stöd till chefer positiv. 

Enhetscheferna har inte alltid de förutsättningar som krävs för att styra och leda verksamheten. 

Antonsson (2013) menar i sin avhandling att arbetet som verksamhetschef kräver akademisk social 

utbildning med tyngdpunkt på ledarskap. Verksamhetscheferna skulle behöva mer utbildning i ekonomi 

och budgetarbete för att stärka sin personliga utveckling men också för att utveckla sina medarbetare. 

En större randomiserad studie pågår där Christer Sandahl är projektledare, där de undersöker om 

chefsutbildningar som interventioner får effekt i organisationen och kan påverka den psykosociala 

arbetsmiljön och medarbetarnas hälsa (Sandahl, 2014). 

 

Majoriteten av första linjen cheferna var positiva till införandet av den nationella ledarskapsutbildningen 

och flera hade redan påbörjat utbildningen. Dock framkom kritik från flera första linjen chefer som 

önskar mer tid från verksamheten för att kunna studera, utan att behöva använda sin fritid som de gör i 

nuläget. Kritiken gäller även att utbildningen inte är obligatorisk för cheferna. Regeringen har 

uppmärksammat ett kompetensutvecklingsbehov och behov av ledarskapsutbildning för enhetscheferna 

i äldreomsorgen, för att uppnå målen i socialtjänstlagen. Grunden till detta är brister i 

ledarskapsförmåga och kunskaper hos enhetscheferna i äldreomsorgen, främst när det gäller 
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handledning, reflektion och mål (Socialstyrelsen, 2011). I en rapport av Bernin & Theorell (2004) betonar 

man vikten av mer utbildning i strategisk ledning av chefer i främst vården. Utbildning kan hjälpa till att 

tydliggöra och lyfta fram ledarskapet även på enhetschefsnivå. Vilket styrks av Wolmesjö (2005) som i 

sin doktorsavhandling poängterar vikten av specifika professionsutbildningar till chefer som arbetar 

inom vård och annat socialt arbete. 

De flesta chefer i den aktuella kommunen har nyligen genomfört en utbildning i nationell värdegrund, 

vilket kan ses positivt för i situationer där chefer känner sig osäker i dessa frågor. Socialstyrelsen (2012) 

fick på uppdrag av regeringen att upprätta en ny bestämmelse i socialtjänstlagen, där man ska arbeta 

utifrån en nationell värdegrund. Utifrån denna bestämmelse fick Socialstyrelsen i uppdrag att 

tillsammans med SKL och utbildningssamordnare ta fram underlag för en nationell 

värdegrundsutbildning med inriktning mot äldreomsorg. Syftet med utbildningen var att tydliggöra de 

etiska värden och normer som ska utgöra äldreomsorgens grund, samt även för att deltagarna skulle få 

verktyg att arbeta med dessa frågor ute i verksamheterna. Dellve et al. (2013) menar att en av de 

chefsspecifika stressorerna för chefer som arbetar i vården är just att hantera värdedilemman och 

värdekonflikter. 

 

Första linjen cheferna i vår studie är ledare för personer som har självständiga roller med stora 

befogenheter att styra sitt eget kliniska arbete, som enligt Bergman (2009) kan innebära mindre 

möjlighet till kontroll för chefen. Med hänsyn till detta är det möjligt att det är en fördel för chefer med 

bakgrund som sjuksköterskor, att ha insyn och förståelse för sjuksköterskans arbete och på så vis 

uppleva högre kontroll, å andra sidan kanske det ger svårigheter att sätta egna gränser och hitta sin roll 

som chef. I hälso- och sjukvården har även yrkesroller som inte har en formell chefsroll ansvar för att 

utveckla organisationen och för att verka för en god arbetsmiljö, exempelvis läkare och sjuksköterskor 

(Bergman, 2009). I vår studie har inte sjuksköterskornas ledarroll diskuterats under intervjuerna.  

 

 

Första linjen chefers upplevelse av stöd 

  

Tidigare forskning där man kartlagt chefers psykosociala arbetsmiljö har visat att bristande stöd är en av 

faktorerna bakom ohälsa hos chefer (Jönsson et al., 2006). Karlsson (2006) beskriver i sin studie 

skillnaden mellan att vara chef och att vara ledare. Hon benämner chefskapet som det uppdrag man fått 

av sin arbetsgivare och ledarskapet som något man måste förtjäna från sina medarbetare. I vårt resultat 

framkom det delade meningar kring behov av stöd från närmsta chef, de flesta upplever att de sällan har 

kontakt med sin chef. Orsaken upplevs vara tidsbrist och felprioriteringar hos deras närmsta chef. Enligt 

Björklund et al. (2011) finns ofta ett stort behov av stöd uppifrån i organisationen, detta stöd saknas ofta 

för första linjen chefer och mellanchefer. Exempelvis skall chefen ha utvecklingssamtal med sina 

anställda, men det är inte alltid som de själva har utvecklingssamtal med sin egen chef. Detta styrks av 

Arman, Dellve, Wikström och Törnström (2009) som menar att chefen i vården tenderar till att ha 

förhållandevis lite tid med sin egen chef. Detta är något som kan tendera till att chefer undanhåller 

information om problem i verksamheten, behov av stöd och sin egna ohälsosamma stress. 
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Respondenterna i vår studie uppger att de har medarbetarsamtal med deras närmsta chef 1gång/år.  

Men för några av respondenterna upplevs det stödet inte tillräckligt, de uppger ett behov av stöd och 

kontakt med sin närmsta chef med tätare mellanrum. I resultatet framkommer varierande behov av 

feedback från sin närmsta chef, där en del av cheferna uppger att de inte har något behov av feedback 

och där andra har behov av mer feedback. Björklund et al. (2011) betonar att återkoppling på utförda 

arbetsinsatser är en bristvara för många chefer, jämfört med de anställda som ofta får en tät 

återkoppling. Att chefer dessutom ofta har otillräckligt psykologiskt stöd gör att deras behov av stöd, till 

exempel i form av ledarskapsutveckling, är stort (Bergman, 2009). Dellve et al.(2013) har i deras studie 

sett att en stödjande ledning, ett stödjande privatliv och ett välfungerande externt stöd har ett samband 

med minskad stress och överbelastning. Det upplevda stödet hade även ett tydligt samband till ökad 

energi och arbetsförmåga. 

  

Bristen på stöd från de befintliga stödfunktionerna var enhällig från cheferna som intervjuades, flera 

upplevde att det snarare var cheferna som var stödfunktion åt dem istället för tvärtom. Första linjen 

chefer upplever brist på resurser och stöd (Abdelrazek, Skytt, Aly, Abd el-sabour, Ibrahim & Engström, 

2010; Karlsson, 2006). Kompetenta och närvarande chefer som finns till hands för personalen är av stor 

vikt för att äldreomsorgen ska fungera enligt regeringens proposition “Värdigt liv i äldreomsorgen”, som 

menar att det dock ofta saknas möjlighet för enhetscheferna att utföra ett bra ledarskap. 

Tillsynsrapporten från Socialstyrelsen och länsstyrelserna menar att enhetscheferna har ansvar över för 

många medarbetare och har behov av ett ökat administrativt stöd (SOU, 2008:51).  Enhetschefernas 

upplevelse av avsaknad av stöd från lönenheten, personalavdelningen och ekonomiavdelningen uppges 

ha flera orsaker. Cheferna ger exempel på att de är svåra att nå, kan ofta vara lång väntan för att få svar 

och att de upplever att frågor ibland besvaras med frågor.  I Karlssons (2006) empiriska studie av 

arbetsledaren i den kommunala äldreomsorgen beskrivs att cheferna eftersöker ökat stöd i rekrytering, 

ekonomihantering och implementering av politiska beslut. Utifrån studien föreslår Karlsson mer 

administrativt stöd till cheferna, bättre feedback, mer handledning och att antalet underställda minskas. 

Dellve et al. (2013) visade på betydelsefulla samband mellan chefers stödresurser och hållbarhet när 

chefen hade fler än 30 underställda eller hade kortare chefserfarenhet. För chefer med flera 

underställda har externa stödresurser betydelse för stress och hälsa. Cheferna i vår studie har alla över 

30 underanställda var, något som en av cheferna tog upp som ett problem.  

 

Respondenterna i den aktuella kommunala äldreomsorgen har sina kollegor utspridda i kommunen. På 

chefsdagar möts kollegorna i olika forum och olika stora grupper. Det som skiljer deras kollegor ifrån 

andra medarbetargrupper är att enhetscheferna inte alla nödvändigtvis har samma utbildning och 

erfarenhet jämfört med andra yrkesgrupper. Karlsson (2006) menar att enhetscheferna inom 

äldreomsorgen inte är en homogen grupp och därmed finns utrymme för subkulturer. Inom yrket som 

arbetsledare i äldreomsorgen finns dock en plattform bestående av gemensamma normer, etiska regler 

och ett nätverk för utbyte av kunskap och idéer. I den här studien upplevde enhetscheferna att det 

fanns ett kollegialt stöd och att de själv valde några kollegor att anförtro sig åt. Men samtidigt upplever 

vissa av cheferna att de kan bli bättre på att stötta varandra och att det finns en stor 
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förbättringspotential. I studien av Lundqvist (2013) undersökte man chefernas arbetsmiljö och hälsa, 

cheferna delades upp i olika grupper och resultaten jämfördes med varandra. Grupperna delades in i 

första linjen chefer, mellanchefer och högsta chefer. I studien var första linjen chefer de som upplevde 

minst stöd från kollegor och anställda/medarbetare. 

  

I resultatet framkom det att flera chefer hade personer de kontaktade om de behövde stöd och att de 

inte alltid var den person som fanns närmast geografiskt. Lundqvist (2013) menade att det finns en 

skillnad på arbetsrelaterat stöd och personligt stöd. Chefer i allmänhet har ett behov av arbetsrelaterat 

stöd på sig egen arbetsplats medan det personliga stödet söker man utanför sin arbetsplats. Jonsson 

(2013) såg i sin studie att enhetschefer som hade en biträdande enhetschef på arbetsplatsen kunde 

stötta varandra med både kompetens samt under svåra beslut. Cheferna kunde även komplettera 

varandra med olika styrkor avseende ekonomi och personaladministration och att man strävade efter 

att göra detta till en fördel. 

  

Stöd är en viktig del i en chefs vardag och man har sett i bland annat studien av Lundqvist (2013) att 

chefer har svårt att be om stöd utan att chefsrollen blir ifrågasatt. Därför anser författarna att olika 

chefsforum är en viktig del i chefernas stöd. Då menas forum både för samtal och för utveckling. 

Bergman (2009) har i sin studie kommit fram till att olika former av utvecklingsgrupper ger ledare 

möjlighet att träffas och reflektera och analysera över sin ledarroll. Utvecklingsgrupperna ökade 

ledarnas förståelse för deras roll i organisationen och stödet i gruppen hjälpte dem att strukturera upp 

de vardagliga problem de hamnar i. Resultatet i Bergmans studie var att ledare som får delta i 

utvecklingsgrupper utvecklas bättre i sitt eget ledarskap. Förutom att ledarna i dessa forum utvecklades 

i sina ledarroller såg man även att grupperna gav ledarna det stöd som ofta saknades och ett ökat 

självförtroende för sin roll. Dellve et al. (2013) kom fram till att chefer med kortare chefserfarenhet eller 

större kontrollspann har mer behov av stöd från ledning, kollegor och externa stödpersoner. De menade 

även att en god samverkan med kollegor har betydelse för hållbarheten, d.v.s. att chefen stannar kvar 

på arbetet.  Bergman (2009) menar också att cheferna blev bättre på gränssättning för sig själva i 

ledarrollen, att de blev tryggare och stärktes i sitt självförtroende. 
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Slutsats 
 

Sammanfattat visar resultatet i denna studie på individuella skillnader i första linjens chefers upplevelse 

av krav, kontroll och stöd. Det finns dock likheter inom gruppen som studerats. Kraven som cheferna 

upplever bör vara balanserad med upplevelse av kontroll. De flesta av cheferna i vår studie upplevde 

kontroll i arbetet, men saknade mål och instrument för att mäta om de nått målen. Stöd påtalade alla 

chefer som viktigt, oavsett om de upplevde ett bra stöd eller upplevde avsaknad av stöd. 

Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att samtliga de tre domänerna, krav, kontroll och stöd, är viktiga 

för första linjen chefernas psykosociala arbetsmiljö och därmed för upplevelsen av hälsa.  

  

  

 Implikation i arbetsliv och hälsa 

  

Genom att beskriva första linjen chefernas psykosociala arbetsmiljö är förhoppningen att detta ger en 

ökad förståelse för deras arbetssituation. Hur chefer utövar sitt ledarskap är enligt Sandahl och Karlsson 

(2011) av betydelse för stressrelaterad ohälsa, det handlar i stort om att ge tydliga uppdrag, 

rollbeskrivningar samt vara lyhörd och omtänksam. Om första linjen chefernas egna psykosociala 

arbetsmiljö lyfts fram och förbättras så kanske även de anställdas arbetsmiljö förbättras. 

  

  

Förslag till fortsatt forskning 

  

I vår studie framkom det att cheferna upplever brister i organisationen. Cheferna påtalade bristfälliga 

mål och mätningar av målen. Det skulle vara intressant att ta reda på hur cheferna önskar att stödet från 

deras chef och ledning skall se ut. Även forskning som visar på hur utvecklingsgrupper och chefsforum 

kan förbättra chefernas upplevda stöd, krav och kontroll vore intressant att studera närmare. 
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Intervjuguide 

  

Inledande frågor 

 

• Hur länge har du arbetat som chef? 

• Hur länge har du varit chef på den här arbetsplatsen? 

• Har du någon form av ledarutbildning? 

-     Om inte - Saknar du den i ditt dagliga arbete? 

-     Om ja - Känner du att du har nytta av den i ditt dagliga arbete? 

• Vilka egenskaper/färdigheter anser du behövs det för att kunna utöva ditt arbete med framgång? 

-     Vad anser du vara din största personliga styrka? 

• Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

  

Krav 

 

• Diskuteras krav på er arbetsplats? 

-              I så fall på vilket sätt? 

• Hur upplever du kraven som ställs på dig på arbetet? 

-     Hur tar kraven sig uttryck, vad är det för typ av krav som ställs? 

-     Var kommer kraven ifrån? (anhöriga, chef, ledning, dina medarbetare, dig själv, arbetstagare) 

-        Känner du att det finns klara riktlinjer över vad som förväntas utav dig? (Mallar? Rutiner? Policys?) 

• Påverkas du av kraven som ställs? I så fall på vilket sätt? 

-     Jobbar du ofta övertid? 

-        Händer det att du ”tar med dig jobbet” hem? 

-     Finns det möjligheter till återhämtning? 

  

Kontroll 

 

• Diskuteras kontroll på er arbetsplats? 

-              I så fall på vilket sätt? 

• Upplever du att du har möjlighet till kompetensutveckling? 

-     I så fall, på vilket sätt? 

• Händer det att du upplever otillräcklig kompetens för att göra ett bra jobb? 

-     Om det gör det – Hur påverkar det dig? 

• Har du möjlighet att påverka det dagliga arbetet? (Arbetstakt, arbetstider, arbetstyngd) 

-     Om inte – vilka hinder finns till att du inte kan påverka? 

-     Om det finns – på vilka sätt kan du påverka? 

• Vilka möjligheter har du att fatta egna beslut i arbetet? 
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-                     Kan du själv bestämma hur ditt eget arbete skall läggas upp? Alltså hur och när 

dina arbetsuppgifter skall genomföras? (Rast, lunch) 

  

Stöd 

 

• Diskuteras stöd på er arbetsplats? 

-              I så fall på vilket sätt? 

• Känner du stöd och respekt för ditt arbete? 

-     Från ledning/chef 

-     Från arbetskamraterna 

-     Från arbetstagarna 

• Får du feedback i ditt arbete? 

-     Får du reda på när du har gjort något bra/dåligt? 

-     I så fall ifrån vem? (kollegor, chef/ledning, arbetstagare) 

-     Vems feedback har högst inverkan på dig? 

• Upplever du gemenskap på arbetet? 

-        Känner du att du har möjlighet att diskutera helt fritt kring olika ämnen med dina kollegor, är det 

”högt    i tak”? 

  

Övriga frågor 

 

• Är det något mer som du vill tillägga? 
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Informationsbrev – intervjustudie 

  
  

Syftet med vår intervjustudie är att beskriva första linjen chefers upplevelse av den psykosociala 

arbetsmiljön utifrån krav-kontroll-stöd modellen i kommunala äldreboenden. 

  

  

”Stöd från chefen är viktigt för de anställda, ett hälsofrämjande ledarskap 

innefattar att ge möjligheter till sina medarbetare att ha kontroll, uppleva 

delaktighet i sin arbetsmiljö, arbetssituation samt ställa rimliga krav. 

Det är viktigt att chefen tolkar tidiga tecken, signaler på stress och hög 

arbetsbelastning” (Hultberg, 2007). 

  

  

Men hur upplever chefer sin egen arbetssituation? Denna frågeställning ligger som grund till varför vi 

valt att undersöka första linjen chefers upplevelse av sin psykosociala arbetsmiljö. 

  

  

Deltagandet i studien innebär en intervju, den beräknas ta omkring 45-60 minuter. Hela intervjun 

kommer att spelas in. Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt vilket betyder att intervjuerna 

kommer att avidentifieras och behandlas i enighet med bestämmelser i Sekretesslagen. Din medverkan 

är frivillig och kan när som helst avbrytas utan närmare motivering. 

  

  

Studien genomförs som en del av vår magisterutbildning i Arbetsliv och Hälsa med inriktning mot 

företagssköterska. Studien kommer att presenteras i form av en uppsats vid Umeå Universitet. 

  

  

  

  

Vid frågor angående studien är Du välkommen att kontakta oss. 
  

  

Vänliga hälsningar! 
  

  

Maria Nyberg 

maria.sellgren@gmail.se 

072-xxxxxxx 

Sofia Jonsson 

jonsson_sofia@msn.com 

070-xxxxxxx 

 


