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Abstract 

The role as a first-line manager is challenging due to demands and expectations from two 

directions that call for their attention. A functioning psychosocial work environment is of 

importance for a functioning working life, not least for the first-line managers to fulfill their 

tasks. Previous research has shown that a functional and promoting psychosocial work 

environment prevents mental illness. The purpose of this study was to describe what the role 

of the first-line managers in the private sector entails; how the psychosocial work 

environment is experienced and what demands and challenges, and what resources they 

experience. The raw-data was collected through qualitative semi-structured interviews and the 

data material was analyzed according to qualitative content analysis. The result showed that 

predominantly first-line managers perceived themselves to be happy in their role and their 

health to be good, but there are also indications that the psychosocial work environment 

should be given attention. The result also showed that in the role the first line managers 

greatest demands comes from high stress and time pressure, but also that they have a lack of 

resources as the main manifestation of a lack of support from senior managers and HR. Their 

main resources were collected from being supported by the colleagues and co-workers. The 

focus in the future should concentrate on the organization, where supportive leadership is 

paramount to the health of first-line managers.  

 

 

Keywords: Psychosocial work environment, first line managers, job demands-resources 

model, JD-R model, job demands, job positives. 

  



 

 

 

 

Sammanfattning 

Rollen som första linjens chef är en utmanande funktion där krav och förväntningar från två 

håll påkallar deras uppmärksamhet. En fungerande psykosocial arbetsmiljö är av särskild 

betydelse för ett fungerande arbetsliv, inte minst för att första linjens chefer ska klara sitt 

uppdrag. Tidigare forskning har visat att en funktionell och främjande psykosocial arbetsmiljö 

förebygger psykisk ohälsa. Syftet med studien var att beskriva vad rollen som första linjens 

chef inom privat sektor medför; hur den psykosociala arbetsmiljön upplevs och vilka krav och 

utmaningar, samt vilka resurser de erfar. Materialet samlades in genom kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer och datamaterialet analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys. 

Resultatet visade att övervägande så upplever första linjens chefer att de trivs i sin roll och att 

de mår bra, men det finns även indikationer som visar att deras psykosociala arbetsmiljö 

behöver hörsammas. Resultatet visade också att första linjens chefers största krav i rollen 

utgörs av en upplevd stress och tidspress, men även att de har en resursbrist som främst 

manifesteras av ett bristande stöd från högre chefer och HR. Deras främsta resurs består i stöd 

från kollegor och medarbetare. Fokus i framtiden bör koncentreras på det organisationella, där 

stödjande ledarskap främjar hälsan för första linjens chefer.  

 

 

Nyckelord: Psykosocial arbetsmiljö, första linjens chefer, krav-resursmodellen, krav, resurs. 
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Introduktion 

 

Rollen som första linjens chef innebär att axla ett ansvar som verkar i ett led mellan högre 

chefer och underställda medarbetare, vilket kan innebära en utmanande och svår funktion. 

Upplevelsen i rollen kan bli tudelad och på så vis komplicerad när den hamnar mitt emellan 

de två yrkesgruppernas intressen. Rollen som första linjens chef kräver ett brett kunnande och 

ett ansvarstagande inom flera olika områden med flera processer att hantera, samtidigt som 

man ska ta hand om sin personal. Att rollen som första linjens chef kan ses som komplex 

skildras bland annat i en artikel ur Chefstidningen (Brandsma, 1 maj, 2012), där rollen som 

första linjens chef beskrivs vara det mest utmanande chefsjobbet. De har medarbetare under 

sig, svag lönekompensation, stressig arbetsmiljö samt krav både uppifrån och nedifrån 

(Brandsma, 1 maj, 2012).  

I media och i det vardagliga samtalet är det inte helt ovanligt att chefer buntas ihop till 

en homogen grupp; DeChurch, Hiller, Murase, Doty och Salas (2010), som i sin studie 

kartlagt 25 års empirisk ledarskapsforskning från 11 olika tidskrifter med målbilden att dra 

slutsatser om bl.a. ledarskap på olika hierarkiska nivåer i organisationen, har valt att definiera 

tre olika nivåer av chefer. Längst upp finns den högsta ledningen som är organisationens 

strategiska topp och som tar fram visioner och generella mål för organisationen. Mellannivån, 

mellanchefer, etablerar operativa mål och koordinerar insatserna för att bemöta dessa 

målsättningar. Längst ned finns första linjens chefer som anställer, säger upp personal och 

fördelar arbetsuppgifter (DeChurch et al., 2010). Första linjens chef är arbetsgivarens 

representant och verktyg; de har ansvar för t.ex. budget, produktion, personal och arbetsmiljö 

inom den del i organisationen där den verkar menar Eklöf (2017). Föreliggande studie 

definierar första linjens chef som den individ som är arbetsgivarrepresentant och 

medarbetarens närmaste chef, den som leder och fördelar arbetsuppgifter samt ansvarar över 

personal och dess arbetsmiljö.     

Samhällsdebatten om den psykiska hälsan är ett angeläget och ständigt återkommande 

ämne. Enligt Folkhälsomyndighetens senaste folkhälsoenkät från 2018 

(Folkhälsomyndigheten, 2019) har andelen som uppger olika typer av besvär som kan 

indicera psykisk ohälsa; såsom lätta eller svåra besvär av ängslan, oro eller ångest ökat sedan 

den senaste undersökningen från 2016. Majoriteten av befolkningen uppger ett gott psykiskt 

välbefinnande men den psykiska ohälsan har ökat det senaste decenniet, sett till hela riket i 

åldern 16–84 år (Folkhälsomyndigheten, 2019). Psykisk ohälsa ökar och inte minst visar den 



 

 

 

7 

 

sig i arbetslivet. En nödvändighet är att bryta utvecklingen med hjälp av förebyggande arbete 

mot en dålig arbetsmiljö. En god organisatorisk och social arbetsmiljö på arbetsplatsen 

motverkar psykisk ohälsa. Det möjliggör även chansen att kunna arbeta för individer som 

redan har psykisk ohälsa (Regeringen, 2019). Regeringen gav år 2015 Arbetsmiljöverket i 

uppgift att ta fram nya råd och anvisningar om arbetsmiljöutmaningar som knyter an till det 

nya arbetslivet. Föreskriften fastslår att kartlägga risker och vidta åtgärder är elementärt för att 

förhindra psykisk ohälsa (Regeringen, 2019). Vidare visar en EU-rapport, där företag från 

samtliga EU-länder medverkat (plus ytterligare åtta, totalt 36 länder), på framväxande risker i 

arbetsmiljön. De nordiska länderna ses där ligga i absolut topp vad gäller den psykosociala 

risken tidspress på arbetsplatsen, Sverige tillsammans med Finland ligger högst (Europeiska 

arbetsmiljöbyrån, 2015). 

Begreppet psykosocial arbetsmiljö tycks vara svår att finna en gemensam definition 

för, likt Eklöf (2017) även framhåller. Han konstaterar att begreppet är komplext att definiera 

då det finns flera olika aspekter som tillsammans bildar en uppfattning om det. Eklöf (2017) 

påvisar att det bland annat rör sig om psykiska krav som arbetet medför och vilka materiella, 

sociala och organisatoriska möjligheter som finns för att möta dessa krav, men även hur hälsa 

och välbefinnande hos medarbetaren värderas i paritet till produktivitet och ekonomiskt utfall 

(Eklöf, 2017). Istället för psykosocial arbetsmiljö använder sig Arbetsmiljöverket av 

begreppen organisatorisk och social arbetsmiljö. Enligt Arbetsmiljöverkets 

författningssamling (AFS 2015:4) avses Organisatorisk arbetsmiljö innefatta: villkor och 

förutsättningar för arbetet såsom ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, 

handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter och krav, resurser samt ansvar. Social 

arbetsmiljö inkluderar villkor och förutsättningar för arbetet i socialt samspel, samarbete och 

socialt stöd från chefer och kollegor (AFS 2015:4). En arbetsgivare är skyldig att hantera 

brister i organisatorisk och social arbetsmiljö; vilket kan vara stress, kränkande särbehandling 

eller hot och våld. Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö började gälla den 

31 mars 2016 (Regeringen, 2019). I föreliggande studie innefattar begreppet psykosocial 

arbetsmiljö individens känslor, tänkande och psykiska hälsa; som är ett resultat av 

arbetssituationen och de krav och resurser i arbetet som erfars. Men även erfarenheter av de 

organisationella och sociala villkoren och förutsättningarna.  

Medarbetares psykosociala arbetsmiljö faller under arbetsgivarens ansvar och 

eftersom första linjens chef är dess representant är det en skyldighet för första linjens chef att 

ansvara över. Viktigt är dock att betänka att första linjens chefer också har de som ansvarar 
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för deras psykosociala arbetsmiljö, de ska således också ses som medarbetare i 

sammanhanget.  

 I och med ovanstående genomgång finns bevekelsegrunder som påvisar att den 

psykiska ohälsan är högst angelägen, där en ökning sker bland Sveriges befolkning generellt, 

men också utmärkande inom arbetslivet. Att den psykosociala arbetsmiljön har en viktig roll i 

måendet och framförallt i den psykiska hälsan finns betydande belägg för i befintlig forskning 

(se kommande stycken). Detta ger anledning till vidare studier för hur den psykosociala 

arbetsmiljön upplevs och då med avgränsningen hos första linjens chef. Då första linjens chef 

har en svår och pressad roll med krav och förväntningar både uppifrån och nedifrån, många 

nivåer av brett kunnande och ansvarstagande, i många fall åtskilliga medarbetare att ansvara 

över, finns det ytterligare motiv i att uppmärksamma just deras psykosociala arbetsmiljö. Vad 

fungerar bra? Vad fungerar mindre bra? Hur ser stöttning och uppbackning ut? Att studera 

gruppen närmare och klargöra hur och vad som upplevs som kravfyllt, samt vad som är bra 

och gynnsamt i den psykosociala arbetsmiljön har ett mervärde för flera parter.  

Föreliggande studie avgränsas till första linjens chefer inom den privata sektorn. Den 

privata sektorn kan beskrivas som en samlad benämning för verksamhet inom det privata 

näringslivet med olika företagsformer. Företagen tillhör således inte stat, kommun eller 

landsting (NE, 2019).  

 

Psykosociala arbetsförhållanden ur ett helhetsperspektiv  

En kunskapssammanställning innehållande metaanalyser och systematiska 

litteratursammanställningar av Sverke, Falkenberg, Kecklund, Magnusson Hanson och 

Lindfors (2016) visar på att för höga krav och begränsade resurser i arbetet går att koppla 

samman med låg trivsel på arbetet, önskan om att säga upp sin anställning och en fysisk och 

psykisk hälsa som blir allt sämre (Sverke et al., 2016). Eklöf (2017) adderar faktorer såsom 

konflikter, mobbning, oförmåga till samarbete, bristande engagemang och negativ påverkan 

på kognitiva funktioner; alla är trångmål som påverkar till en negativ psykosocial arbetsmiljö 

(Eklöf, 2017). Kognitiva funktioner kan förklaras med hur vi förstår, tolkar och minns 

information som används vid problemlösning och planering (Psykologiguiden, 2019).  

En litteraturöversikt med metaanalyser av Stansfeld och Candy (2006) mellan år 1994-

2005 visar att job strain eller spänt arbete (job strain kan förklaras som höga krav i arbetet och 

små möjligheter till kontroll, Forte, 2015), låg grad av beslutsfattande, lågt socialt stöd, höga 

nivåer av psykiska krav, obalans mellan ansträngning och belöning och anställningsotrygghet 
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kan predicera psykisk ohälsa. Särskilt stark ses effekten av job strain och obalansen mellan 

ansträngning och belöning vara. Den psykosociala arbetsmiljön är viktig och studien 

konkluderar att nämnda faktorer inverkar negativt för den psykiska hälsan (Stansfeld & 

Candy, 2006). Ytterligare en översikt med 2426 studier av Nieuwenhuijsen, Bruinvels och 

Frings-Dresen (2010) har funnit starka bevis för att höga krav i jobbet, låg jobbkontroll, lågt 

understöd från kollegor, lågt stöd från arbetsledare, orättvisa, samt en obalans i relationen 

ansträngning och belöning kan predicera stressrelaterade sjukdomar. För att bättra på 

förebyggandet av stressrelaterade sjukdomar pekar studien på vikten av att det psykosociala 

arbetsmiljöarbetet är god (Nieuwenhuijsen et al., 2010). 

Kvalitativ forskning från Australien visar på vikten av en hälsofrämjande arbetsplats, 

där studien av Dickson-Swift, Fox, Marshall, Welch och Willis (2014) visar att medarbetare 

ansåg att deras övergripande välbefinnande gynnas av en organisationskultur som främjar 

psykosociala behov. Nyckelfaktorer som ansågs främja hälsan var god kommunikation, 

respektfulla personliga relationer, flexibelt arbete och stödjande ledarskap. Cheferna ansågs 

ha en mer konservativ hållning med ett starkt fokus på fysisk säkerhet och hälsa, detta för att 

upprätthålla produktiviteten (Dickson-Swift et al., 2014). Här exponeras alltså en tydlig 

skillnad mellan hur ledning och arbetstagare ser på en hälsosam arbetsplats. Medan 

arbetstagarna ses ha ett större fokus på mer omfattande faktorer ses chefskapet fokusera på 

mer klassiska element såsom risker och problem samt fysiska och psykiska sjukdomar.  

En longitudinell svensk studie med totalt 1722 respondenter inom sju olika 

organisationer visar att anställda som erfar höga krav blir utbrända oavsett hur mycket 

handlingsutrymme eller hur gott socialt stöd de upplever. Således kan inte positiva faktorer i 

arbetsmiljön kompensera för höga krav menar författarna till studien (Fagerlind Ståhl, Ståhl & 

Smith, 2018). De menar alltså att kraven i sig kan leda till utbrändhet. Resultaten av studien 

indikerar att framtida forskning och tillämpning inte kan ta för givet att resurser i arbetet 

dämpar kraven i arbetet (Fagerlind Ståhl et al., 2018). 

En annan aspekt är förekomsten av så kallade illegitima arbetsuppgifter som skapar 

stress och en upplevelse av att vara kränkt. Illegitima arbetsuppgifter är arbetsuppgifter som 

anses vara onödiga för yrket eller oskäliga arbetsuppgifter för yrkesrollen, alltså uppgifter 

som anses borde ligga på någon annan. Illegitima arbetsuppgifter leder till kontraproduktivt 

beteende i arbetet. Den stress som inverkar på möjligheten att göra sitt uppdrag blir på så vis 

också identitetshotande mot arbetstagaren (Semmer, Tschan, Meier, Facchin & Jacobshagen, 

2010). 



 

 

 

10 

 

  

Chefers psykosociala arbetsförhållanden 

I en översiktsgranskning fann Skakon, Nielsen, Borg och Guzman (2010) ett visst stöd i att 

chefers egna affektiva välbefinnande och upplevda stress överförs till anställda. Chefens 

beteende och förhållandet mellan chefer och anställda, samt specifika ledarstil går att koppla 

till den anställdes stress och affektiva välbefinnande. Positivt ledarskap såsom stöd, 

möjliggörande och omtanke om de anställda går att koppla till lägre grad av stress och hög 

grad av emotionellt välmående. Omvänt ger ett smädande beteende från ledarskapet ett 

negativt utfall hos de anställda (Skakon et al., 2010). Ett ledarskap med uppmuntran samt 

erkännande och respekt gav en högre arbetsnärvaro hos de anställda i studien av Dellve, 

Skagert och Vilhelmsson (2007). 

I en svensk studie av Nyberg, Leineweber och Magnusson Hansson (2015) indikeras 

att både kvinnliga och manliga chefer rapporterade hög nivå av krav i arbetet samt konflikt 

mellan arbete och fritid. Däremot sågs en hög tillfredsställelse med arbete och övrigt liv och 

låg sjukfrånvaro när jämförelsen gjordes med icke-chefer (Nyberg et al., 2015).  

Lundqvist, Reineholm, Gustavsson och Ekberg (2013) har jämfört arbetsförhållanden 

och utbrändhet mellan tre hierarkiska nivåer; medarbetare, första linjens chefer och 

mellanchefer. Studien genomfördes i nio olika svenska organisationer; fyra kommuner, ett 

industriellt företag, två statliga myndigheter, ett sjukhus och ett privat vårdbolag. Studien 

visar att cheferna visar färre symtom av utbrändhet än medarbetare, vilket också är i linje med 

tidigare forskning som påtalar att chefer generellt har bättre hälsa än medarbetarna. Chefer har 

dock en krävande arbetssituation, men resurser framhålls vara en bidragande orsak till att 

kunna handskas med kraven. Jämfört med medarbetare erfar chefer dock högre krav 

(Lundqvist et al., 2013). Vidare tydliggör Lundqvist et al. (2013) att rollen som första linjens 

chef är att vara ansvarig för den dagliga verksamheten, vilket fordrar att de är representerade 

varje dag på arbetet. Mellanchefer har mer strategiska och långsiktiga arbetsuppgifter, varför 

det gör det lättare för dem att korta ned arbetsdagen eller att kunna arbeta hemifrån om så 

behövs. Övriga skillnader som kunde utläsas var interaktionen mellan arbete och privatliv 

samt att första linjens chefer har fler antal medarbetare att ansvara över (Lundqvist et al., 

2013). 

En kvalitativ undersökning av Lundqvist, Fogelberg Eriksson och Ekberg (2012), som 

gjordes med chefer på olika nivåer inom en stor tillverkande industri i Sverige, visade att de 

flesta av cheferna i deras studie upplevde en god hälsa men flertalet av dem upplevde att deras 
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arbete var stressfyllt och kravfyllt. Cheferna återkom flera gånger till att för att deras hälsa 

skulle vara god krävdes att de gjorde ett bra jobb och att de levererade de resultat som 

förväntades av dem, men även att deras prestationer erkändes. I en jämförelse med andra 

ledningsnivåer upplevde första linjens chefer att hälsan var särskilt beroende av leverans av 

förväntade resultat och erkännande. Chefernas ledarskap påverkades av deras hälsa och 

välmående, kvalitén i deras arbete, samt hur bra deras relation till medarbetarna var 

(Lundqvist et al., 2012).  

Lundqvist (2013) konkluderar i sin avhandling att chefer på olika nivåer har olika 

psykosociala arbetsvillkor; där påföljden blir hur relationen mellan psykosociala arbetsvillkor, 

hälsa och ledarskap manifesteras. Första linjens chefer tycks vara särskilt sårbara i sin 

position, detta på grund av dess begränsade inflytande och att de är mer beroende av 

gynnsamma psykosociala arbetsvillkor (Lundqvist, 2013). 

Sammanfattningsvis går det inte att peka på enskilda faktorer som ensamma kan 

förklara hälsa eller ohälsa i individers psykosociala arbetsmiljö. Dels beror detta på att det inte 

finns entydiga definitioner på de olika tillstånden eller begreppen, och dels beror detta på att 

alla individer är olika och unika. Individen har ett eget ansvar över att bidra till en god 

psykosocial arbetsmiljö, men däremot skall individen inte inta huvudrollen och framförallt 

inte vad gäller preventivt hälsoförebyggande arbete eller genererande av goda arbetsvillkor, 

utan det är främst ett gemensamt organisatoriskt ansvar. Sammantaget konkluderar studier att 

psykosocial belastning där alltför höga krav och begränsade resurser i arbetet ses ha ett 

samband med låg arbetstrivsel, önskan om att säga upp sin anställning, samt en ökad 

förekomst av fysisk och psykisk ohälsa. För att motverka detta och främja en gynnsam 

psykosocial arbetsmiljö är det därför betydelsefullt med stöd från arbetsledning, rättvisa i 

arbetet, en balans mellan ansträngning och belöning, samt att individen upplever kontroll över 

sin arbetssituation. Angående vad som är utmärkande för första linjens chefers psykosociala 

arbetsmiljö visar studier på att rollen är påfallande kravfylld, med en upplevd stress och ett 

begränsat inflytande, men att det även finns resurser såsom socialt stöd som har en preventiv 

effekt mot viss form av ohälsa. Det råder dock en viss osäkerhet hur mycket resurserna 

egentligen kan mota och hålla tillbaka kraven, åtminstone vad gäller kopplingen till 

utbrändhet enligt Fagerlind Ståhl et al. (2018). Att understryka innebörden av god psykosocial 

arbetsmiljö bör dock vara en självklarhet i sammanhanget.  
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Syfte och frågeställning 

Syftet med studien var att beskriva vad rollen som första linjens chef inom privat sektor 

medför; hur den psykosociala arbetsmiljön upplevs och vilka krav och utmaningar, samt vilka 

resurser de erfar. Det övergripande syftet är att bidra till en ökad förståelse för hur första 

linjens chefer som är sysselsatta inom privat sektor upplever sin psykosociala arbetsmiljö. 

Frågeställningen ser ut som följer: Hur upplever första linjens chefer sin psykosociala 

arbetsmiljö?  

Teoretisk referensram 

För aktuell studie tillämpas Krav-Resursmodellen (Job Demands-Resources model) av 

Demerouti, Bakker, Nachreiner och Schaufeli (2001). Krav-Resursmodellen behandlar krav i 

arbetet och resurser i arbetet, där kraven potentiellt kan ge negativa faktorer medan resurser 

potentiellt kan ge positiva faktorer. Arbetet kan antingen upplevas vara en påfrestning eller 

upplevas motiverande för den enskilda individen (Demerouti et al., 2001; Bakker & 

Demerouti, 2007). Krav-Resursmodellens styrka ligger i att den kan appliceras inom flera 

olika yrkeskategorier, samt användas för att förbättra anställdas välmående och deras 

prestationer i arbetet (Bakker & Demerouti, 2007). Utifrån modellen finns två underliggande 

psykologiska processer som har en betydelse för stress eller motivation i arbetet, processerna 

innefattar därmed en hälsoförsämrings- eller en motivationsprocess. Krav i arbetet kan 

potentiellt dränera individen på mentala och fysiska resurser, och i förlängningen ge 

energiförlust med eventuella hälsorelaterade problem likt utbrändhet som följd. Resurser i 

arbetet har istället en motiverande potential och kan förmå ett engagemang och prestation i 

arbetet (Demerouti et al., 2001; Bakker & Demerouti, 2007). En beskrivning av krav i arbetet 

åsyftar aspekterna av den psykosociala arbetsmiljön som erfordrar kognitiv och emotionell 

påfrestning som kan föranleda otillfredsställelse eller möjlig ohälsa (Bakker & Demerouti, 

2007). Bakker och Demerouti (2007) exemplifierar att krav i arbetet kan handla om en 

ogynnsam fysisk miljö, emotionellt krävande samspel eller en rollotydlighet. Resurser i 

arbetet åsyftar aspekterna av den psykosociala arbetsmiljön som bidrar till att uppnå 

arbetsmål och stimulera personlig utveckling, välmående och karriärsutveckling (Bakker & 

Demerouti, 2007). Resurser i arbetet kan t.ex. vara autonomi, användning av kompetens, stöd 

från kollegor, återkoppling från chef, karriär- och utvecklingsmöjligheter. Resurserna kan 

användas som en tillgång när det fungerar som det ska, men fungerar det inte som det är tänkt 

kan det istället medföra en ökning av psykiska krav (Bakker & Demerouti, 2007). Modellen 

förevisas av Eklöf (2017) som en av de etablerade när psykosocial arbetsmiljö ska kartläggas. 
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Metod 

Deltagare 

Deltagare består av populationen första linjens chefer inom privat sektor. Urvalet är ett 

kvalitativt urval, alltså inte mängden av hur många första linjens chefer och deras upplevelse 

av den psykosociala arbetsmiljön utan istället kvalitativa utsagor från aktuellt urvalsunderlag. 

Valet att handplocka deltagare gjordes och utefter dem som har den bästa informationen och 

mest att berätta om, likt Langemar (2008) menar. För att kunna genomföras praktiskt så kan 

inte alltför stora urval göras då det gäller kvalitativa studier, datainsamlingen och analysdelen 

upptar i så fall alldeles för mycket tid. I den kvalitativa metoden är tanken att hitta unika och 

intressanta beskrivningar (Langemar, 2008). Urvalsförfarandet var ändamålsenligt urval 

(purposive sampling) där deltagarna är valda utifrån kriterier som passade forskningens syfte 

(Wilson & McLean, 2011). Ett bekvämlighetsurval användes vilket innebar att godta den 

tillgänglighet som fanns. Även ett så kallat snöbollsurval tillämpades då författaren blev 

vidareförmedlad om lämpliga kandidater efter några av de avslutade intervjuerna (Langemar, 

2008). Vad gäller antalet deltagare så menar Langemar (2008) att det i första hand ska samlas 

in data så att man uppnår tillräckligt med information, alltså till dess en känner att fler 

intervjuer inte ger mer information, även kallat mättnad (Langemar, 2008). Sammanlagt 

deltog sex första linjens chefer inom fem olika organisationer från den privata sektorn i södra 

Sverige; dels från tjänstesektorn, informationslogistik samt inom tillverkande industrin. I det 

fall första linjens chef kom från samma organisation jobbade de med produktion respektive 

logistik vilket medförde att de hade två skilda interna organisationer. Antal år i rollen skilde 

sig åt något; en chef hade knappt ett år och resterande mellan fyra och arton års erfarenhet. En 

av deltagarna i studien var korttidssjukskriven för utmattningsdepression på grund av sin 

arbetssituation. 

Instrument 

Studien utfördes med hjälp av en kvalitativ metod. En kvalitativ metod är opportun när 

upplevelser ska studeras, datan som samlas in är berättande och deskriptiv och ger en 

ingående förståelse för iakttaget fenomen (Langemar, 2008). Vidare menas att all data som 

består av text oftast kan användas i en kvalitativ analys. Exempel på data som kan användas 

kvalitativt inom ämnet psykologi är intervjudata och berättelser. Vad gäller kvalitativa 

intervjuer är det av vikt att den är just kvalitativ; alltså att intervjuaren medvetandegör hög 

validitet eller snarare trovärdighet i intervjun, nyttjar möjligheter till att få varierad, nyanserad 

och uttömmande svar av god kvalité. Det viktiga är således att få ett innehållsrikt och 
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meningsfullt material och inte att frågorna ställs på ett likadant sätt i alla intervjuer eller att 

man ska försöka få in så många frågor som möjligt (Langemar, 2008). Istället för validitet och 

reliabilitet, som oftast används inom kvantitativa studier, innefattar föreliggande studie 

begreppen trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet för att kvalitetssäkra studien 

(Graneheim & Lundman, 2004). Trovärdighet handlar om det fokus eller syfte som 

undersökningen har och hur förtroendeingivande datan och analysprocessen är i förhållande 

till studiens syfte, samt att välja en metod som är mest lämplig för aktuell datainsamling. 

Trovärdigheten höjs vid informanter med olika upplevelser, vilket gör att studien kan ses från 

olika infallsvinklar. Trovärdighet handlar också om hur väl kategorier och teman fångar upp 

data och exkluderar irrelevant data för studien. Pålitlighet innefattar i vilken utsträckning data 

förändrats över tid och om forskaren beslutat att göra förändringar under analysprocessen. 

Överförbarhet handlar om hur väl studiens resultat och fynd kan överföras till andra 

situationer eller grupper. Som författare till studien kan förslag ges men om den går att 

överföra till andra kontexter avgör läsaren. Vidare kan en klar och resolut presentation av 

resultaten med belysande citat öka överförbarheten (Graneheim & Lundman, 2004). I aktuell 

studie valdes semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod, detta för att söka 

förståelse för första linjens chefers upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön. Detta 

utfördes med hjälp av en intervjuguide, se bilaga 1, med ett antal förberedda frågor som är 

grundade i modellen Krav-Resurs av Demerouti et al. (2001) samt några frågor som härrör 

rollen som första linjens chef. Även en del följdfrågor ställdes utifrån hur aktuell intervju 

utvecklade sig. Följdfrågorna kunde te sig lite olika men alla hade syftet att förstå 

respondenternas psykosociala arbetsmiljö. Då syftet innebar att beskriva första linjens chefers 

upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön föreföll också valet av metod vara adekvat då 

den motsvarar ovan premisser. 

 

Procedur 

Då aktuell population innefattar en grupp med en allt som oftast väl planerad agenda 

kontaktades de tilltänkta respondenterna först via ett telefonsamtal. Ett missivbrev, se bilaga 

2, författades för att användas som information till de respondenter som valde att tacka ja till 

en intervju. I missivbrevet framkom vad studiens syfte innebar och även de etiska aspekterna. 

Två tillfrågade informanter valde att tacka nej på grund av tidsbrist. En pilotintervju 

genomfördes, vilken valdes att inkluderas i studien då den ansågs vara väl genomförd och gav 

den information som var tillbörlig. Intervjuerna genomfördes enskilt mellan författaren och 

den intervjuade. En intervju genomfördes hemma hos respondenten medan resterande gjordes 
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på respektive första linjens chefers arbetsplatser. Intervjun tog mellan 30-60 minuter att 

genomföra beroende på informant. Frågorna i intervjuguiden följdes, men beroende på hur 

den enskilda intervjun gestaltade sig så ställdes frågorna i olika ordning och med lite olika 

följdfrågor beroende på om det verkade finnas mer att få fram från informantens svar. 

Ledande frågor undveks i största möjliga mån. Värderande frågor förekom inte. Intervjun 

transkriberades direkt efter genomförd intervju eller dagen efter. 

Studien har präglats av en viss förförståelse för hur första linjens chefer idag har det. 

Forskarens förståelsehorisont är grundad i att ha jobbat under första linjens chefer i både 

tjänstesektorn, tillverkande industrin och inom hälso- och sjukvården. Praktikperiod och 

extrajobb inom HR har också bidragit till förståelse. Langemar (2008) menar att det under 

både datainsamling och analys är angeläget att ha både en närhet och distans och att kunna 

växla mellan dessa. Närheten utgörs av inlevelsen och att kunna se saker från deltagarnas 

perspektiv. Närhet är att förstå nya förhållanden utifrån det man vet, alltså förförståelse. 

Distans är att förhålla sig naiv och ifrågasätta även det som är uppenbart och självklart 

(Langemar, 2008). Forskarens närhet är beskriven enligt ovan och distansen utgörs av att 

aldrig ha jobbat som chef och att vissa frågor i intervjuerna har ställts även om de ibland har 

känts som ett efterföljande uppenbart svar, detta för att inte gå in med förutfattade meningar.  

 

Analys 

Genom en delvis induktiv ansats har analysen av materialet öppnat upp för nya skildringar i 

upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön, men då även den teoretiska referensramen har 

haft en inverkan så ses den deduktiva inriktningen haft betydelse. Langemar (2008) menar att 

själva essensen i kvalitativ forskning är de analyser som görs. Det kräver både tid, tålamod 

och engagemang. De kvalitativa metoderna består av tre analysprocesser: tolkning, 

strukturering och komprimering (Langemar, 2008). Metoden för att analysera 

intervjumaterialet gjordes genom en kvalitativ innehållsanalys enligt modellen Graneheim och 

Lundman (2004) förevisar. Materialet analyserades genom en så kallad manifest 

innehållsanalys men även med latenta inslag. Det latenta handlar om att tolka och upptäcka 

den underliggande meningen i informanternas berättelser, medan de manifesta inslagen är det 

som framstår som synligt och självklart i deras utsagor. Både latenta och manifesta inslag 

handlar om tolkning men att tolkningen görs på olika nivåer av abstraktion (Graneheim & 

Lundman, 2004). Analysen är utförd efter en transkribering av intervjuerna till textmassa. 

Efter varje transkribering lästes texten igenom. Efter att alla intervjuer och transkriberingar 
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var genomförda lästes texterna igenom flera gånger för att få en bra överblick och helhet av 

materialet. Därefter påbörjades en reduktion av materialet för att koncentrera innebörden 

enligt Graneheim och Lundmans (2004) utförande. Detta gjordes genom att meningar som var 

relevanta för studiens frågeställning och syfte markerades, den omgivande texten stod dock 

kvar för att inte tappa sammanhang. De meningar som väljs ut kallas för meningsbärande 

enheter. Dessa enheter kondenserades sedan med syftet att korta ned texten men ändå behålla 

koncentrationen av innebörden. De kondenserade meningsenheterna kodades och delades in i 

underkategorier och huvudkategorier för att återge det essentiella i intervjuerna (Graneheim & 

Lundman, 2004). Se tabell 1 för exempel på analysprocessen.  

Tabell 1 Exempel över analysprocessen 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

 

Eh.. man får ju bara ta 

de viktiga grejerna, 

släcka bränder.  

 

Får hela tiden 

jobba med de 

mest akuta 

problemen.  

 

Hinner inte med 

mycket mer än det 

mest akuta. 

 

Stress & 

tidspress 

 

Krav 

 

Lösa problem, eh och 

det kommer ju liksom 

hejvilt så jag kan ju inte 

säga hur en arbetsdag 

ser ut. 

 

Måste lösa 

problem allt 

eftersom de 

kommer. 

 

Krav att vara 

lösningsfokuserad. 

 

Chefsrollens 

förutsättning 

 

Krav 

 

Och det man inte kan 

lösa, eller det man inte 

förstår så får man ju 

ställa frågor eller så 

men. Men de är ju 

också stressade i sin 

situation för de räcker 

ju inte heller till. 

 

Försöker 

söka stöd så 

gott det går, 

men de andra 

cheferna är 

också 

stressade.  

 

 

 

Saknar stöd. 
 

Behov av stöd 

 

Resursbrist 

Och sen finns inte de 

tillgängliga så går jag 

till min närmaste chef 

uppåt då, så bollar idéer 

med henne och frågar 

henne om råd.  

 

Kan bolla 

idéer med sin 

närmaste chef 

och be om 

råd.  

Finns stöd hos 

närmaste chef 

Support Resurs 
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Etik 

Forskningens etiska principer har till syfte att ge riktlinjer i förhållandet mellan forskare och 

undersökningsdeltagare. Principerna är avsedda att vara riktlinjer för det etiska samt att guida 

den enskilda forskaren vid planering av ett forskningsprojekt. Detta utesluter således inte 

forskarens egna bedömningar och eget ansvar, utan skall ses som ett underlag för forskarens 

egna reflektioner och förståelse i det ansvar det innebär att göra vetenskapliga studier 

(Vetenskapsrådet, 2018). Enligt Vetenskapsrådets principer informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet delgavs deltagarna studiens 

syfte, att de hade rätt att bestämma över sitt eget deltagande, att deras identiteter behandlas 

konfidentiellt och att deras information endast kommer att användas i forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet, 2018). Samtycket till studien inhämtades muntligt från deltagarna innan 

intervjun startade. Vidare delgavs informationen att de närhelst de ville kunde avbryta 

intervjun eller välja att inte svara på någon fråga, utan att det skulle medföra några 

konsekvenser. Vid transkribering och namn på ljudfiler anonymiserades deltagarnas 

identiteter genom att numrera deltagarna (IP1, IP2, IP3 osv.), detta för att säkerställa 

konfidentialiteten. Den insamlade datan som används i studiens resultatdel är deltagarna 

avidentifierade via tillskriven fingering av namn av intervjuperson. I de fall det förekommer 

ytterligare namn så är även de fingerade. 

 

Resultat 

 

Genom att besvara frågeställningen: Hur upplever första linjens chefer sin psykosociala 

arbetsmiljö? presenteras studiens resultat i detta avsnitt. De tre huvudkategorier som kommit 

fram är: Krav, Resursbrist och Resurs. Dessa tre kategorier innefattar även bakomliggande 

underkategorier och tillsammans har de återgivit svar på frågeställningen. Tillsammans 

skildrar de den psykosociala arbetsmiljön och hur den kan upplevas för första linjens chef 

inom privat sektor idag. I samband med detta har även två teman identifierats som påvisar vad 

som är fungerande respektive vad som inte är fungerande i rollen som första linjens chef. 

Dessa två teman har valt att kallas Funktionellt i rollen respektive Dysfunktionellt i rollen. Det 

funktionella i rollen är det som beskrivs fungera väl i den psykosociala arbetsmiljön, samt det 

positiva det medför att inneha rollen. Det dysfunktionella är det som upplevs inte fungera så 

bra i den psykosociala arbetsmiljön, samt det negativa som rollen innebär. Se tabell 2 för en 

överblick av studiens resultat. 
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Tabell 2 Teman, kategorier och underkategorier 

Tema Kategori Underkategori 

 

 

Dysfunktionellt i rollen 

 

Krav 

 

 

Stress & tidspress 

Brist på inflytande 

Chefsrollens förutsättning 

 

 Resursbrist 

 

Behov av stöd 

Funktionellt i rollen 

 

Resurs 

 

Support 

Utvecklingsmöjligheter 

Styrning av verksamheten 

Chefsrollens kapital 

 

 

Dysfunktionellt i rollen 

Krav 

I studien framkom flera olika sorters upplevda krav hos första linjens chefer. En av de först 

framträdande kraven som framkom i intervjuserien var förekomsten av brist på inflytande i 

sin arbetsroll. Där kunde det vara så att första linjens chefen Angelica fick gå in som 

arbetstagare för att täcka upp då det saknades personal på grund av sjukdom eller ledighet, 

eller om det bara var väldigt mycket att göra. Detta gjorde också att Angelica inte kunde vara 

den ledare eller chef som hon önskade, då hon var tvungen att bidra till driften och agera 

medarbetare.  

 

Ja, har de mycket besök och sånt så kommer jag ju hamna ute i driften, det är ju hjärtat och 

det är ju sårbart. Och är hon borta så får jag hoppa in där. Det finns liksom inte nån annan, 

de andra har ju sina grejer liksom…  (Angelica) 

 

Angelica som var korttidssjukskriven för utmattningsdepression på grund av sin 

arbetssituation berättade vidare att hon fick inta rollen som medarbetare trots att hon har en 

ledande position och att hon på så vis jobbade med det hon egentligen inte ska göra i sin roll. 

En annan aspekt på brist av inflytande belystes av en annan första linjens chef, vilket innebar 

att man till viss del är styrd att infinna sig i verksamheten då man jobbar så pass nära sina 

medarbetare. Vidare klarlagdes att handlingsfriheten i rollen gällande krav och önskemål 
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mellan olika grupper, både inom avdelning och mot närmaste chef, blir begränsad. Det kan 

även vara svårt att få mandat att styra resurser som man önskar och att man ibland måste gå 

omvägar inom organisationen för att få igenom förbättringsförslag och framförallt att beslut 

som kommer uppifrån mer eller mindre är omöjliga att påverka när man ska hävda sin grupps 

intressen.  

En mer unison åsikt gällande upplevda krav hos första linjens cheferna var 

erfarenheten av stress & tidspress som kunde uttrycka sig i lite olika former. Att uppleva 

stress är något som påverkar negativt och första linjens cheferna belyste i mångt stressens 

negativa aspekt, men det fanns även inslag att se stressen som att man presterade bättre, men 

gränsen till att det skulle vara för mycket menades samtidigt vara hårfin. Stressfaktorer 

upplevdes vara av brett spektra såsom arbetsbörda, hastiga ändringar i arbetsuppgifter, mycket 

och stort ansvar, ansvar som till viss del inskränker på fritiden, inte ha tid med sin personal, 

prestationskrav uppifrån, svåra prioriteringar, strul med material, mycket möten, inte kunna 

vara tillgänglig för sina medarbetare, otydliga beslut från högre chefer, uteblivna beslut och 

beslut uppifrån som ska förmedlas till medarbetarna. I flera fall påpekades att stressfaktorn 

arbetsbörda inte var något ihållande utan att det var något som kom periodvis. Annars var 

upplevelsen av trötthet något som relaterades och kunde härledas till stressen hos första 

linjens cheferna. 

 

Mitt arbete är väldigt stressande ibland, alltså riktigt stressande kan det vara, så att när jag 

kommer hem känner jag bara för att sätta mig i soffan och duckar av direkt. Alltså jag är 

heelt heelt slut alltså, det tar all min energi… (Lina) 

 

Lina menade vidare att de är hela hennes arbetssituation som stressar såsom strul med 

material, att tillverkade produkter inte kommer iväg enligt avtalad tid, folk som blir sjuka och 

inte kan ersättas vilket gör att de förlorar produktionskapacitet och att det därmed medför en 

svår prioritering över vad som skall göras, vilket i sin tur skapar upplevd känsla av stress. 

Att inte ha tid till att ägna sig åt sin personal och kunna ta ett dagligt samtal är även 

det en förekommande faktor för stressen där tidspress upplevs vara både en energibov och en 

resursbov. Att som ny i sin tjänst få tid till att sätta sig in i vad ens medarbetare gör eller lära 

känna dem finns eller ges inget utrymme för, utan det får istället lösas efterhand. Att jobba 

med förbättringsförslag från medarbetarna ges inte heller skäligt utrymme i några fall. Att inte 

kunna ge av sin tid eller hinna lära känna sina medarbetare får första linjens chef i 
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förekommande fall att tappa kontakten över deras medarbetares mående, men även den 

dagliga kontakten med verksamheten där förbättringsförslag försummas, eller att man som 

chef och ansvarig grupp har svårt att veta var man står i olika frågor. Alltså att helt enkelt veta 

vad ens medarbetare har för uppfattning och synpunkter. Eftersom så mycket tid måste läggas 

på andra högaktuella arbetsuppgifter så kommer just kontakten med medarbetarna på 

efterkälken. När den dagliga kontakten med medarbetarna förbises försvinner också tiden för 

att utveckla dem.  

 

Om man nu försöker ge lite extra grejer för att de ska få testa andra grejer och också göra 

mer, då vill man ju också kunna vara där sen och stötta dem. Det hade man helst velat vara 

kanske flera gånger om dagen i början för att få igång det... (Erik) 

 

Då tiden ses försvinna till allt annat än sin egen personal upplever första linjens chef stress i 

att inte hinna vara chef, och det blir påtagligt att de känner att de inte hinner fylla sin kostym.  

Att måna om sin personal uttrycktes genom upplevelsen att inte ha tid för dem på grund av 

tidspress och stress men också i det faktum att det som inskränkte på fritiden gällande jobbet 

var när de underställda medarbetarna inte mår bra, då tog man med sig bekymret hem och 

funderade över alternativ över vad som var rätt och vad som var fel. En första linjens chef 

uttryckte det som att man blev likt en terapeut för sina medarbetare som lyssnade på deras 

bekymmer och sedan gick och bar det inombords. Samtidigt så ingår det i rollen menade en 

annan. Flera av första linjens cheferna belyste vikten och betydelsen om att vara mån om sin 

personal men samtidigt vittnades det om att de kunde vara en energitjuv där medarbetarens 

bekymmer både tog tid och energi att lyssna till. 

 

Chefsrollens förutsättning kan ses som generella krav som upplevs i rollen. En av dessa är att 

man bryr sig om sin personal väldigt mycket som första linjens chef, vilket genomgående 

kans ses bland alla första linjens cheferna i studien. Man bryr sig om dem, att de mår bra, vill 

behandla dem efter deras förutsättningar, har förståelse för dem och tillser att de har rätt 

utrustning för att utföra sitt jobb. 

 

..så det är det viktiga för mig tycker jag, är att vi gemensamt.. de vet vilket mål vi har, vi ska 

göra de här 35 *produkterna* idag och det är vi det här gänget som ska göra det. Och under 

tiden vi gör det så ska vi ha lite roligt med… (Niklas) 
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Flera av första linjens cheferna menar att i de fall personalen inte mår bra så upplevs det 

medföra obehag för dem själva, att det är jobbigt och tar en hel del energi. Att inte alltid 

kunna ge ett bra svar när medarbetarna kommer med privata problem ses också som svårt. 

Vidare vad gäller förutsättningar för chefsrollen är genomgående olika sorters krav 

beroende på vilken första linjens chef man talar med. Upplevelser såsom krav där man var 

tvungen att vara lösningsfokuserad, krav att vara påläst inför förhandlingar, att kunna 

konflikthantera, att vara stresstålig, krav att lösa bemanning vid sjukdom, lösa materialbrist, 

krav att leverera vinst till företaget eller ägarna, många medarbetare att ansvara över, hålla 

nere kostnaderna och samtidigt leverera i rätt tid till rätt kvalité, eller att skydda sina 

medarbetares intressen uppåt. Något som genomsyras för alla är att de ska hålla nere 

kostnaderna för bemanning samtidigt som producerandet av varor eller tjänster skall vara så 

effektiv eller så bra som möjligt med den personalstyrka som finns. Alla organisationer är 

resultatinriktade vilket innebär en planeringseffektiv första linjens chef som tillser att 

medarbetarna gör så bra ifrån sig som möjligt.  

 

Krav att leverera vinst till organisationen vilket leder ner till mig då jag ska se till att vara så 

effektiv i planeringen som möjligt, försöka hålla nere personalstyrkan och vara flexibel med 

att låna ut personal till andra avdelningar. Minska på inhyrd personal… (Aron) 

 

Flera av första linjens cheferna uppger också att de uttryckligen upplever höga krav uppifrån 

att prestera, vilket till största delen handlar om att se till att ens medarbetare presterar 

tillräckligt bra så att höga vinster till företaget kan presenteras. Samtidigt är man också inne 

på att det är rimligt att uppleva höga krav eftersom man innehar en chefsposition. En annan 

uttrycker att han är en tävlingsmänniska varför det passar honom bra att det ställs höga krav 

på honom. 

Vidare vittnar alla första linjens cheferna om just det som är studiens essens, att vara 

klämd mellan två intressenter. Där man känner en press både uppifrån från högre chefer och 

nedifrån från sina underställda medarbetare.  

 

Man hamnar liksom som en hamburgare, underifrån och uppifrån, att det blir liksom som en 

press där… (Angelica) 

 

Första linjens cheferna upplevde det som att de behöver tillfredsställa både sina chefer och 
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sina medarbetare, alla ska vara nöjda. De två olika intressenternas krav krockar med varandra, 

samtidigt måste den egna chefens intresse hållas högre, åtminstone inför medarbetarna. Detta 

har ibland medfört att man som första linjens chef varit tvungen att spela syndabock, likt en 

av dem uttrycker det.  

 

Så då hamnar man ofta i kläm alltså på alla möjliga vis, mellan antingen så kommer det från 

medarbetarna eller också kommer det från närmaste chef, eller kanske chefens chef… (Erik) 

 

Erik menade att den klämda arbetsrollen innebär att han får sitta någonstans mittemellan och 

försöka hålla ihop det så att det inte skenar åt något av hållen. Samtidigt menade han att om 

man kompromissar för mycket så blir ingen nöjd utan då tycker alla att de har fått ge efter, 

risken är istället att alla blir missnöjda vilket gör att det blir en extra svår balansgång. Eriks 

grupp av medarbetare kommer inte gilla de besluten som kanske gör att det blir sämre för 

gruppen, och då slits han mellan att försöka göra det så bra som möjligt för sina medarbetare 

samtidigt som han ska prestera uppåt vilket gör att själva konflikten upplevs som svår för 

honom.  

I några fall upplevdes denna klämda arbetsroll påverka första linjens cheferna som en 

källa till stress, särskilt om man kände att beslutet som skulle förmedlas nedåt var ett beslut 

som hade felaktig eller vag grund. Annars upplevdes det som att den klämda rollen gick att 

hantera genom att acceptera det, eller att försöka sortera och infinna sig i rollen som 

mellanhand.  

Resursbrist 

Att sakna stöd eller känna behov av stöd var något som de inledande intervjuerna med första 

linjens cheferna tog fasta vid. Här upplevdes framförallt att när man som ny i sin roll efter en 

kortare introduktion blev inkastad i rollen. Känslan av att man fick klara sig själv var därav 

påtaglig. För att ta sig vidare fick man själv söka stöd genom att fråga sig fram till dem som 

hade liknande roller.   

 

Men bara det här liksom när jag började som produktionsledare alltså, jag fick inte mycket 

hjälp, jag fick klara mig själv. Jag fick inte någon utbildning eller något sådant. Jag fick klara 

mig själv, så det var ju liksom börja med allting helt själv utan att någon hjälpte mig, det var 

bara att gå runt och fråga till de andra produktionsledarna, till alla möjliga… (Lina) 
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I dessa fall var det också påtagligt att första linjens cheferna upplevde sig sakna stöd från 

deras närmaste chef. 

 

Alltså stöd från chefen tycker jag inte är tillräckligt... sen har man olika ledarstilar, men den 

här ledarstilen har jag aldrig stött på innan utan det är mycket att han lägger på oss att vi ska 

lösa det… (Nils) 

 

Att som Nils som var relativt ny på företaget upplevde sig sakna coachandet från sin chef, där 

framförallt en avstämning hur det gick för honom eftersöktes. Nils kände att det inte var 

någon mening att ta saker med sin chef eftersom det ändå skulle landa på honom själv. De 

första linjens chefer som saknade stöd från sin chef var tydliga med att det var något de 

eftersökte då de precis som sina medarbetare kände behov av att bli sedda med uppskattning 

och beröm då och då eller att någon brydde sig om hur deras arbetssituation såg ut. Angelica 

berättade att man glömde bort sig själv då mycket fokus låg vid att medarbetarnas 

förutsättningar skulle vara bra. När hon sedan påtalat det för sin chef upplevdes det vara 

hennes eget ansvar vilket hon ansåg vara helt fel, hennes arbetsmiljö ansvarade ju hennes chef 

över precis som hon ansvarade över medarbetarnas. Vidare ansågs från flera håll att stödet 

från HR inte fungerade tillfredsställande, mycket på grund av att man saknade en tillgänglig 

HR-funktion, antingen så var rollen för tillfället vakant eller så fanns den på annan ort. En 

fungerande HR-avdelning menades vara en väldigt viktig funktion med stöttning vad gäller 

hantering av personal eller lagar och regler som rör deras medarbetare. 

 

Funktionellt i rollen 

Resurs 

Där det saknades stöd så handlade det främst om avsaknaden av stöd från närmaste chef eller 

HR. Det som envar av första linjens cheferna kände fungerade väl gällande stödfunktioner,  

var den support de upplevde från olika kollegor. Den kollegiala supporten kunde bestå av 

medarbetare, chefskollegor och närliggande funktioner eller kollegor på andra avdelningar.  

 

Den som hade tjänsten innan mig han sitter i samma korridor som jag… han ska vara med 

och coacha och stödja mig lite också. Så jag har ju väldigt mycket stöttning ifall jag behöver 

det… (Aron) 

 

Aron som varit första linjens chef i snart ett år upplevde även den här stöttningen från sina 
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medarbetare. Han menade att eftersom han varit på företaget länge och de visste vem han var, 

samt att det var nytt för honom gjorde att medarbetarna var välvilliga att supporta honom, 

även om han ibland gjorde fel. Niklas beskrev hur han och hans chefskollega, med samma 

position, stöttade varandra i olika frågor och utmaningar som dök upp längs en arbetsdag. Han 

menade att hans chefskollega hade någon del med sig som han kunde lite bättre, och ömsom 

hade Niklas mer erfarenhet av personal och personalledning som han kunde bidra med som 

support till sin kollega. På så vis upplevde Niklas att han kände till helheten när något strulade 

för medarbetarna, och att han därför kunde hjälpa till även om det var ett område han 

egentligen inte ansvarade över.  

Det fanns även de första linjens chefer som liksom dess motsats som talade om 

avsaknad av chefsstöd, istället framhöll support från sin chef. I dessa fall var det fullt 

fungerande och det lyftes som en stor fördel i deras psykosociala arbetsmiljö. 

 

Och så har vi en jättebra chef i Stefan, vår chef, produktionschefen där. Han är ju med, han 

ger ju ramar hur vi ska jobba, men vi får jobba hemskt fritt inom den ramen… (Niklas) 

 

Niklas menade att hans chef kände förtroende för sina första linjens chefer och upplevde 

samtidigt att han fick en klapp på axeln med orden “det löser ni”, när någon utmaning ställdes 

på sin spets. Aron som också upplevde en nära support från sin chef beskrev denne som en 

coachande och stödjande chef där stående avstämningsmöten genomfördes. Dessa möten höll 

fokus på första linjens chefernas arbetssituation och vad de skulle tänka på eller vad som 

kanske behövde förbättras eller ändras på. Aron menade att en tät återkoppling var normen. 

En annan av första linjens cheferna menade att hans dagliga kontakt med sin chef var bra även 

om de var mycket upptagna i flertalet möten. Han menade vidare att han även hade god 

kontakt med chefens chef. Betydelsen av att känna support och stöttning från nära kollegor, 

medarbetare och närmaste chef gav en känsla av framförallt trygghet och ett lugn för första 

linjens cheferna. 

Vad gäller utvecklingsmöjligheter delades uppfattningen att det fanns stora möjligheter 

för framförallt kompetensutveckling via utbildningskurser. Även de som var relativt nya i sina 

roller på aktuellt företag hade hunnit få inledande utbildningskurser.  

 

Och det kan jag säga att jag upplever att här bromsar de inte om jag vill gå på utbildningar 

utan de snarare uppmuntrar till att man ska utvecklas… (Niklas) 
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Erik menade att det var i mångt mycket upp till honom själv vad han ville gå för kurser eller 

utbildning. Nils upplevde även att det fanns goda möjligheter inom företaget att byta tjänst 

och på så vis komma vidare i sin yrkeskarriär. Det erbjöds således väldigt fritt med 

möjligheter att utveckla sig jämt över alla första linjens chefer i studien. Däremot upplevdes 

inte möjligheten att rent tidsmässigt erhålla tillfälle till att gå kurser i samma utsträckning som 

det stora utbudet.  

Likt tidigare avhandlat så fanns det förekomster där jobbet inskränkte på fritiden vilket 

enahanda innefattade att ta med sig sina medarbetares bekymmer i tankarna. I övrigt så 

upplevdes att kravet på tillgänglighet utanför arbetstid vara närmast obefintlig. Styrningen av 

verksamheten var sålunda utformad så att tillgängligheten inte var ett måste. Det fanns även 

en respekt mellan inblandade parter, både från underställda medarbetare och högre chefer. En 

anledning till att det fungerade väl var bland annat självgående team. 

 

Jag känner att jag har ett bra team som är självgående så jag känner att, jag försöker styra 

så att jag inte behöver vara närvarande varje dag året om för att det ska funka, utan jag kan 

släppa grejer… (Erik)  

 

Nils redogjorde för en resurs där styrningen av verksamheten gav understöd. På hans 

arbetsplats fanns en intern personalpool där man kunde låna personal om man själv hade sjuk 

personal vilket underlättade betydligt för att lösa sin egen verksamhet. 

Chefsrollens kapital kan närmast ses som personliga styrkor som på olika vis har blivit 

uppmärksammade för första linjens cheferna. Antingen genom feedback från andra, något 

som de upplever ha inneboende eller genom tidigare förvärvade erfarenheter. Att få feedback 

från andra att man leder och coachar på ett positivt sätt som får medarbetarna att växa kunde 

vara ett sorts kapital. Eller att man faktiskt var ledare där ens uppgift var att få allt att fungera 

och klaffa samtidigt och att ens medarbetare skulle trivas och må bra, att få ihop pusslet med 

nöjd personal och att alla hade roligt på jobbet. Att ha en tilltro på sig själv och ta det som det 

kommer, att ha sina medarbetare på sin sida och lärdomar över att prioritera rätt saker för att 

delvis undkomma stress förbättrar också utsikterna för att hantera utmaningarna i rollen. 

Tanken att man var en tävlingsmänniska gjorde att man kunde uppskatta de krav som ålades. 

Att trivas i sin roll som chef som den som leder och fördelar arbetet, samt att lyckas få ihop 

chefspusslet var de gemensamma faktorer som uppmärksammades under chefsrollens kapital. 
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Att man har fått ihop pusslet liksom, att man levererar och att man har en kund som är nöjd 

och att man liksom har nöjd personal, och sen att man har väldigt roligt på jobbet… 

(Angelica) 

Sammanfattningsvis så ses resultatet av studien att den psykosociala arbetsmiljön för 

första linjens chefer har en stor betydelse för deras arbetssituation. Övervägande så upplever 

första linjens cheferna att de trivs med sin roll och att de mår bra, men det finns även 

indikationer som visar att deras psykosociala arbetsmiljö behöver uppmärksammas. Resultatet 

kan sammanfattas med att första linjens cheferna upplever flera olika sorters krav där stress 

och tidspress kan ses vara den mest frekventa, men även brist på inflytande och chefsrollens 

olika förutsättningar. Vidare ses resursbrist och uteblivit chefsstöd, framförallt från högre 

chefer men även från HR, vara en faktor för första linjens cheferna som försämrar den 

psykosociala arbetsmiljön betydligt. Det som är funktionellt för första linjens cheferna är 

resurserna de erfar genom medarbetarna och det kollegiala stödet. I några fall är även stöd 

från högre chefer med och bidrar med support. Studiens resultatet kan förhoppningsvis ge en 

fingervisning över vad som skulle kunna förbättras för att första linjens chefers psykosociala 

arbetsmiljö skall vara funktionell och därmed bidra till ett hållbart arbetsliv för dem. 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Tidigare forskning har visat på att så kallade illegitima arbetsuppgifter är en källa till stress 

och att man som individ därmed kan känna sig kränkt. De illegitima arbetsuppgifterna 

motarbetar, och den stress som därmed uppkommer kan vara en källa till identitetshot i 

arbetsrollen (Semmer et al., 2010). Liknande är de indikationer som uppmärksammas i 

föreliggande studie, som visar på problematiken med brist på inflytande för första linjens 

chefens roll. Att gå in och fylla rollen som en medarbetare kan troligtvis ses som ett hot mot 

ens yrkesidentitet och därav ge en mer djupgående stress, eller uppleva att närhelst kan man 

bli tvungen att åsidosätta sina andra arbetsuppgifter för att hoppa in som medarbetare. En 

sådan situation kan således heller inte vara särdeles hållbar för någon första linjens chef. De 

andra bekymmer som lyftes med begränsat inflytande gällde reducerandet att styra resurser 

som man önskade, eller att behöva gå omvägar för att få igenom förbättringsförslag. Att som 

chef uppleva den här begränsningen dagligdags, kan inte samverka särdeles gott för 
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självkänslan och känslan att man faktiskt innehar en chefsposition blir inskränkt. Det finns 

flera studier som talar om att det begränsade inflytandet har en avgörande roll för psykisk 

hälsa; Stansfeld och Candy (2006) visar på att låg grad av beslutsfattande kan predicera 

psykisk ohälsa, Lundqvist (2013) menar i sin avhandling att första linjens chefer är särskilt 

sårbara i sin position bland annat på grund av dess begränsade inflytande. Samtidigt menar 

Fagerlind Ståhl et al. (2018) att oavsett hur mycket handlingsutrymme man har så kan det inte 

hindra utbrändhet om kraven ändå är för höga. 

Likt tidigare nämnt så upplever de flesta av första linjens cheferna i studien att de 

gillar sitt arbete och mår bra, men de upplever även sitt arbete som stressande med en hel del 

olika sorters krav. Detta är i linje med forskningen från Lundqvist et al. (2012) som menar att 

de flesta av cheferna rapporterade god hälsa men att arbetet uppfattades som stressfyllt och 

kravfyllt. Den första linjens chef som i dagsläget inte värderade sitt arbete högt var 

korttidssjukskriven. Däremot ansågs att vissa förbättringar kunde göra rollen mer acceptabel, 

om än inte fullt ut. Huruvida hennes sjukskrivningssituation påverkade hennes utsago är svårt 

att uttala sig om men såklart var hennes inställning negativ och lågmäld, om än med vissa 

ljuspunkter. Allt är således inte svart och hennes berättelse använde sig aldrig av sin 

sjukskrivningssituation i främsta rummet vilket mycket väl kan bero på att hon bromsat i tid 

med en i sammanhanget endast kortare sjukskrivning som följd. Innebörden i hennes 

berättelse tyder därför på att den är nyanserad. 

Det mest omfattande kravet landade i den stress och tidspress som första linjens 

cheferna upplever. Här finns ett brett spektra med faktorer som anses stressande i deras 

arbetssituation. Den faktor som gemensamt ses inverka är arbetsbördan men även avsaknad av 

tid till sina medarbetare och att helt enkelt inte kunna vara tillgänglig i tillräckligt hög 

utsträckning. Arbetsbördan upplevs hög vid vissa tillfällen men inget som var ihållande, 

varför det fanns tid för återhämtning. Just faktorn arbetsbörda är inget som fästes 

uppmärksamhet kring men den har ändå samröre med faktorn som ses som ett stort problem, 

nämligen avsaknad av tid till att vara chef och den tidspress som hindrade dem från att vara 

där för sina medarbetare. Denna situation medverkar till en stress då flera första linjens chefer 

upplever att de inte hinner vara chef, då mycket fokus låg på andra högaktuella 

arbetsuppgifter eller att släcka bränder. För att dämpa stressnivåer så behövs ett positivt 

ledarskap såsom stöd och omtanke till medarbetarna vilket lyfts i studien av Skakon et al. 

(2010) som menar att följderna blir lägre grad av stress och hög grad av emotionellt 

välmående. Lundqvist et al. (2012) påpekar att chefernas ledarskap påverkas av deras hälsa 
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och välmående men också hur bra relationen till deras medarbetare är. Saknas tid för ens 

medarbetare, såsom första linjens cheferna vittnar om i föreliggande studie, uteblir därmed 

stöd och omtanke till personalen, vilket skapar en sorts moment 22. Har inte första linjens 

chef tid med sina personal kan följden bli att personalen mår sämre, vilket kan resultera i 

sjukskrivningar. Den kommande rehabiliteringen ansvarar första linjens chefen för. 

Medarbetarens psykosociala arbetsmiljö ansvarar som bekant arbetsgivaren för (Regeringen, 

2019). I sin tur ökar därav stressen och pressen på första linjens chef, som måste ha en 

fungerande personal för att upprätthålla produktivitet och effektivitet. Att upprätthålla 

produktivitet och effektivitet var också något som lyftes av informanterna som menade att 

chefsrollens förutsättningar förordade krav att leverera vinst till företaget, hålla nere 

personalkostnaderna samtidigt som det skulle levereras i rätt tid till rätt kvalité. Denna 

kravfyllda situation som redovisas av första linjens cheferna går även den i linje med 

forskningen där Lundqvist et al. (2012) förevisar att cheferna uppger att deras arbete är 

stressfyllt och kravfyllt. Även om undersökningen från Europeiska arbetsmiljöbyrån (2015) 

inte enahanda behandlade chefer så ses den psykosociala riskfaktorn tidspress som det största 

hotet för hälsa och där låg Sverige och Finland med högst nivå inom detta riskelement.  

Bristen på stöd är också något som kan ses från föreliggande studies resultat. Mycket 

av denna resursbrist handlar om uteblivet stöd från närmaste chef. I flera fall så hade man bara 

blivit inkastad i sin roll som första linjens chef vid tillträde och känslan att få klara sig själv 

var påtaglig. Även upplevelsen av att fortfarande sakna stöd från närmaste chef är i flera fall 

förekommande, men också viktigt att uppmärksamma, lika många upplever det där stödet från 

sin chef. I de fall stödet från chefen svek så är första linjens cheferna tydliga med att de 

liksom sina medarbetare känner behov av att bli sedda med uppskattning och beröm då och 

då. Likt nämnt ovan där studien av Skakon et al. (2010) fokuserar på det positiva ledarskapet 

kan den även kopplas till första linjens chefernas situation gällande upplevd support. I 

diskussionen ovan behandlas det moment 22 som första linjens cheferna utsätts för när de inte 

har tid för att vara chef för sina medarbetare, i aktuellt fall är det första linjens cheferna som 

blir medarbetare då de i sin tur saknar stöd från sina chefer. Samma onda cirkel går alltså om 

igen fast ett snäpp upp i organisationshierarkin. 

Där stödet istället är till fullo funktionellt så berör det främst medarbetare och kollegor 

på olika nivåer som bidrar med support i olika frågor. Mycket av detta handlar om att ha ett 

bollplank när man kör fast och att kunna underlätta arbetssituationen för varandra. Men som 

tidigare nämnt så finns ibland även stödet från närmaste chef och HR; där coachning, tilltro 
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och god återkoppling kan ses vara ledorden. I den kvalitativa forskningen från Dickson-Swift 

et al. (2014) så ses faktorn stödjande ledarskap vara en av de nyckelfaktorer som kan främja 

hälsa. Det övergripande välbefinnandet gynnas av en organisationskultur som främjar 

psykosociala behov menar författarna till studien. Dellve et al. (2007) menar att ett ledarskap 

med uppmuntran, erkännande och respekt gav en högre arbetsnärvaro. I studien av Lundqvist 

et al. (2012) så menade första linjens cheferna att för att deras hälsa skulle upplevas som god 

så krävdes bland annat ett erkännande. I aktuell studie så innebar de supportande 

möjligheterna från högre chefer en känsla av trygghet och lugn hos första linjens cheferna.  

Resultatet från föreliggande studie visar också på enahanda goda 

utvecklingsmöjligheter där kompetensutvecklande kurser kan sammanfatta potentiell 

utveckling. Det som dock går stick i stäv med detta är att tidsutrymmet för att hinna gå dessa 

kurser var begränsad. Att möjligheten finns främjar dock utveckling och därav ses den vara en 

tillgång och resurs i sammanhanget. Styrningen av verksamheten möjliggör, förutom att ta 

med sig sina medarbetares bekymmer hem, att fritid och arbete är i balans. De flesta av första 

linjens cheferna upplever inga krav på tillgänglighet utanför arbetstid. Chefsrollens kapital 

belyser de personliga styrkor som första linjens cheferna anser att de har och som hjälper dem 

i deras arbetssituation. Att trivas i sin roll som chef och ha tilltro till sig själv ansågs vara 

främjande för att inneha rollen och hantera de utmaningar de ställs inför, tillsammans med 

utvecklingsmöjligheter stärker det positionen ytterligare.  

Den resurs som företrädevis framkommit som en funktionell faktor i denna studie är 

den support första linjens cheferna upplever från sina medarbetare, kollegor och i några fall 

från deras chefer och HR. Fagerlind Ståhl et al. (2018) menar att deras resultat tyder på att det 

inte går att ta för givet att resurser i arbetet dämpar kraven i arbetet. Föreliggande studies 

resultat visar dock att även om kraven är höga så indikerar första linjens chefernas 

psykosociala arbetsmiljö och mående vara bättre när stödet från högre chefer och HR finns 

där fullt ut. 

 

Metodologisk diskussion 

För att bedöma undersökningens tillförlitlighet så diskuteras här Graneheim och Lundmans 

(2004) tre begrepp, trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet, i relation till studien. Då det 

gäller trovärdighet hade studiens författare under hela studiens gång syftet klart för sig och 

under analysprocessen uppmärksammades frågeställningen kontinuerligt. För att gå in på 



 

 

 

30 

 

djupet hos första linjens chefers upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön sågs valet av 

metod vara tillbörligt. En annan föreställning är att flera av de inblandade begreppen som 

innefattar området arbete och psykosocial arbetsmiljö delvis är subjektiva upplevelser och att 

de därav kan vara svåra att mäta kvantifierbart och därmed objektivt verifiera. Således fanns 

implikationer som främjade att studien var lämplig att genomföras med en kvalitativ metod 

och att resultatet därmed också skulle bli användbart. Kriteriet att hitta informanter med olika 

upplevelser kan sägas vara gott; första linjens chefer från fem olika organisationer inom tre 

olika branscher ger förhållandevis bred information till studien och möjligheten att belysa 

olika synvinklar var därav god. Nackdelen med detta är att det samtidigt är svårt att göra 

direkta jämförelser då första linjens chefernas organisationer skilde sig åt något även om fem 

av sex organisationsstrukturer var snarlika. Gällande hur väl kategorier och teman fångar upp 

datan från intervjuerna får ses som acceptabel då den i mångt grundade sig i Krav-

Resursmodellen, vilket är en etablerad modell då psykosocial arbetsmiljö skall undersökas. 

Nackdelen skulle kunna vara de underkategorier som utformades helt efter författarens 

tolkning och eftersom författaren gjorde analysen själv kan den varit begränsad och ensidig 

utan någon form av utbytbar diskussion med annan part. Men som helhet så höll sig den 

insamlade datan till en erkänd modell vilket kan ses som en jämvikt.  

Rådande studiens pålitlighet så ändrades intervjuguiden något efter tre intervjuer då en 

fråga lades till; Hur hanterar du motsättningen som blir där du står mellan högre chefer och 

underställda medarbetare?. Bedömningen att gräva något djupare i första linjens chefers 

komplexa situation gjorde att frågan lades till. Vid genomläsning av det transkriberade 

materialet från de tre första intervjuerna uppmärksammades att den tillagda frågan delvis 

fångats upp, varvid frågan inte krävde någon närmare uppföljning hos de tre första 

respondenterna. Följdfrågorna som ställdes såg lite olika ut beroende på hur aktuell intervju 

artade sig men det kärnfulla såg likadant ut genom alla intervjuer. Kritik kan framföras att en 

fråga lades till i intervjuguiden men det faktum att frågan delvis fångades upp av 

respondenternas berättelse gör att det inte ska haft särdeles stor inverkan. Analysen gjordes 

under en veckas tid och tillfällen fanns att återkomma till intervjuerna flera gånger, vilket 

tillsammans med genomläsningar kan anses vara gott för att göra en kvalitativ analys av den 

insamlade datan. 

Gällande överförbarhet så kan studiens bredd av olika branscher inom privat sektor 

vara till gagn för en mångsidig bild av första linjens chefers psykosociala arbetsmiljö. 

Samtidigt kan den sägas vara för bred då jämförelser av första linjens chefens vardag skall 
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åskådliggöras. En differens mellan antal år av erfarenhet i rollen kan också ge en omfattande 

beskrivning om första linjens chefer. Likaså kan det vara svårt att göra jämförelser då 

diskrepansen anses vara för stor. För att vidare förbättra överförbarheten har exempel från 

analysprocessen redovisats och en omfattande resultatdel med exemplifierande citat har tagits 

med. 

Intervjuerna utfördes ansikte mot ansikte varför det fanns stora möjligheter att 

observera ansiktsuttryck och kroppsrörelser och på så vis också förstå respondenterna på ett 

djupare plan än om intervjuerna skett per telefon eller via formulär. Intervjuerna utfördes 

under en period på en och en halv vecka vilket kan ses som en kort och intensiv period, detta 

kan givit fördel till studien då insamlingen blev koncentrerad och fokuserad. Författarens 

skärpa har därmed fokuserats vid intervjuerna, då det blev lätt att komma ihåg vad de olika 

respondenternas olika genmälen varit och att det därav också underlättade att relatera mellan 

de olika utsagorna. Att intervjuerna hölls koncentrerat till en relativt kort period kan också 

kritiseras i den mån att tiden för reflektion mellan berättelserna istället varit knapp. Vid själva 

intervjuerna kunde författaren ha grävt djupare i de fall där utsagorna var knapphändiga, 

samtidigt gjordes försök och det framstod tydligt i något fall att respondenten inte riktigt ville 

svara då denne inte ville misskreditera sin arbetsgivare. De deltagare som valde att vara med i 

studien är de som kände att de kunde ge av sin tid medan de två tilltänkta informanterna som 

avböjde inte kunde medverka på grund av att de inte hade tid att avsätta. Att tre av 

informanterna var bekanta med författaren kan ha påverkat studiens resultat i någon mening 

då distanseringen till deras utsagor kan ha inverkat negativt då det gäller ett öppet 

förhållningssätt. Samtidigt så fanns det ett förtroende och i och med denna öppenhjärtlighet 

hos respondenterna gavs en god beskrivning av deras situation i den psykosociala 

arbetsmiljön, utan försköningar eller svartmålningar. Den informant som var 

korttidssjukskriven för utmattningsdepression kan i någon mening ha varit färgad av sin 

sjukskrivningssituation vilket tagits upp i tillbörliga delar under resultatdiskussionen. 

Vetenskapsrådets (2018) forskningsetiska principer har värderats och åtföljts genom 

hela studiens förfarande och olika moment.  

 

Slutsats och praktiska implikationer 

Sammantaget så visar studiens resultat att första linjens cheferna trivs i sin roll och mår bra, 

men samtidigt finns det vissa faktorer i den psykosociala arbetsmiljön som studien fångar upp 

som antyder att rollen har dysfunktionella element vilket kan leda till en ohållbar situation om 
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de inte beaktas. Den komplexa roll det innebär att vara första linjens chef där krav och 

förväntningar kallar från två håll genererar en tuff och kravfylld arbetsroll. Den förefallande 

stressande arbetssituationen, uteblivet stöd från närmaste chef och begränsat inflytande tynger 

första linjens cheferna och kan därav ge en ohållbar arbetssituation i längden. Det som är 

funktionellt och som underlättar för första linjens chef är främst den support och stöd som de 

har i sina medarbetare och kollegor. Som en praktisk implikation så bör därför fokus läggas 

på det organisationella där första linjens chef behöver stödjande ledarskap och uppmuntran i 

sin arbetsroll, framförallt från högre chefer men också från en närvarande HR-funktion. Detta 

bör hörsammas kontinuerligt och inte stanna upp. En bra chef utvinns ur ett bra ledarskap. 

Situationen med den komplexa rollen, chefsrollens förutsättningar, det begränsade inflytandet 

tillsammans med den upplevda stressen löses troligen inte helt med ett stärkt stöd från högre 

chefer och HR, men studien antyder att det kommer att främja den psykosociala arbetsmiljön 

för första linjens chefer.  

 

Förslag på framtida forskning  

En fungerande psykosocial arbetsmiljö är en ytterst viktig faktor för ett funktionellt arbetsliv. 

Då det mesta av den befintliga forskningen som finns och som härrör första linjens chefer 

avhandlas med kvantitativa metoder, finns skäl att utöka det kvalitativa fältet. En studie som 

fokuserar på en bransch i taget och organisationsstrukturer som är lika varandra inom den 

privata sektorn hade varit bra för att kunna urskilja och göra jämförelser. Ett annat förslag för 

utökad förståelse för första linjens chefer kan bestå i kontinuerlig uppföljning. Uppföljningen 

kan baseras på att första linjens chefer får föra dagbok över sin dagliga arbetssituation under 

en månads tid. Dels för att det kan vara lättare att komma ihåg om daglig bok förs, dels för att 

det kan vara mer okomplicerat än att direkt öppna sig för en utomstående.  
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Bilaga 1 

 

 

 

Intervjuguide 

Första linjens chef inom privat sektor 

Begreppet psykosocial arbetsmiljö har ingen entydig definition men kortfattat handlar det om 

individens känslor, tänkande och psykiska hälsa som är ett resultat av arbetssituationen. 

Bakgrund 

Hur länge har du innehaft rollen som du har idag? Totalt? 

Hur många medarbetare ansvarar du över?  

Skulle du kort vilja berätta hur en vanlig arbetsdag ser ut? 

 

Ingång till ämnet 

Hur upplever du din roll som chef? 

 Vad är det bästa med att vara chef? Mest utmanande? 

 

Krav 

Vad tänker du om de arbetsuppgifter du har?  

Hur upplever du tiden du har till förfogande för att utföra olika arbetsuppgifter? 

 Vet du när en uppgift anses vara avklarad? 

Kan du berätta för mig om vilka krav som ställs på dig i din arbetsroll? (låga/höga) 

Vill du beskriva en konkret situation på arbetet då du upplever att det ställs höga krav på dig? 

 Vad gör du för att handskas med dessa krav? 

 

Resurser 

Vilka möjligheter har du att påverka din arbetssituation? 

(påverka hur arbetet ska utföras, vilka arbetsuppgifter, i vilken ordning de ska göras, när de 

ska utföras, när de ska vara klara)  

På vilket sätt upplever du stöd på arbetet?  

 Från cheferna över dig? Från övriga kollegor (ex. andra kollegor, HR, IT, 

             administrativ service, underställda)? 

 Hur upplever du att olika sorters stöd påverkar din arbetssituation? 



 

 

 

 

 

Saknar du någon form av stöd som skulle bidra till en förbättring i din arbetssituation? 

Hur ser du på återkopplingen från chefer över dig? 

Vilka möjligheter har du till att kompetensutveckla dig med företagets hjälp? 

 

 

Avslutande/summering 

 

Hur hanterar du motsättningen som blir där du står mellan högre chefer och 

underställda medarbetare?        

Upplever du att något av det vi talat om idag påverkar dig på din fritid/hemma? 

Finns det något mer att tillägga vad gäller dina erfarenheter av den psykosociala arbetsmiljön? 

Övrigt du vill belysa; frågor, förslag etc.? 

  



 

 

 

 

Bilaga 2 

 

 

 

Missivbrev 

 

Hej! 

 

Jag heter Mattias Strömgren och söker deltagare till min C-uppsats i Psykologi. Studien riktar 

sig till första linjens chefer inom privat sektor. Syftet med studien är att undersöka hur första 

linjens chefer upplever att deras psykosociala arbetsmiljö påverkar dem i deras 

arbetssituation.  

 

För att delta i undersökningen behöver man inneha rollen som första linjens chef eller 

förenklat arbetsgivarrepresentant och medarbetarens närmaste chef. Undersökningen kommer 

att ske via intervjuer som kommer att spelas in. Intervjun kommer att innehålla ett antal fasta 

frågor för att hålla samtalet inom ramen för undersökningens syfte och frågeställning. I övrigt 

finns utrymme för att diskutera och uttrycka sina tankar fritt. Intervjun kräver ingen 

förberedelse och är beräknad att ta cirka 45 min - 1 h att genomföra. 

 

En förhoppning med studien är att resultatet ska bidra till att kasta ljus på första linjens chef´s 

yrkesroll och hur den psykosociala arbetsmiljön upplevs påverka deras arbetssituation. 

Som undersökare följer jag Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Detta innebär att du som 

deltagare själv har rätt att bestämma över din medverkan och kan närhelst du vill avbryta 

intervjun. Allt material behandlas konfidentiellt och du som deltagare är och förblir därför 

helt anonym i den kommande uppsatsen. Den information som samlas in kommer endast att 

användas i forskningsändamål.  

 

För eventuella frågor och funderingar är du varmt välkommen att ta kontakt med mig: 

Tel.: xxxxxxxx 

E-post: xxxxxxx@xxxx.xxx 

 

Hoppas att vi ses! 

Vänliga hälsningar, Mattias 

mailto:xxxxxxx@xxxx.xxx

