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Abstract 
Statistics has shown that a quarter of managers within the public sector resign within 

two years and 40 percent within four years. This has caused an economic social 

problem, since employee turnover is expensive in multiple ways. In addition, a psycho 

social problem has risen due to the stress first line managers experience, which has 

affected their health. In general, first line managers struggle to find a balance between 

demands from management department and demands from employees. Furthermore, 

previous research has shown the importance of having control and feeling support when 

maintaining a healthy work environment. Karasek and Theorell created the demand-

control-support-model in the 1970’s which has mainly been used in studies of stress and 

stress related diseases.  
 

The aim of the study is to investigate the impact demand, control and support have for 

first line managers’ decision to leave their manager position within public health care. 

The study is based on six qualitative semi-structured interviews with first line managers. 

The interview questions are based on the demand-control-support model whereupon the 

material was analyzed by using a qualitative content analysis.   
 

The result shows only two of six participants have considered leaving their manager 

position within public health care. The participants highlight the importance of  

experiencing demand, having control and feeling support in their roles as first line 

managers. They also emphasize other essential variables such as having the opportunity 

to develop both personally and in work life, and to balance work life and private life. 

The investigated variables are thus important and the majority of first line managers 

perceive a high level of demands, high control and support in work life as well as in 

private life. Based on the interviews, we can confirm perceiving support in private life is 

of greater value than feeling support in work life.  
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Abstrakt 
Statistik visar att ungefär en fjärdedel av chefer inom offentlig sektor lämnar sin 

befattning inom två år samt 40 procent inom fyra år. Det föreligger ett ekonomiskt 

problem då personalomsättning är kostsamt på flertalet sätt. Stressnivån som första 

linjens chefer upplever påverkar det psykiska välbefinnandet och påvisar därmed att det 

föreligger ett psykosocialt problem. Det är av allmän kännedom att första linjens chefer 

upplever svårigheter med att balansera krav från chefer och ledning med krav från 

medarbetare. Tidigare forskning påvisar att kontroll och stöd är viktiga faktorer för att 

upprätthålla en psykosocial arbetsmiljö. Karasek och Theorell utvecklade krav-kontroll-

stödmodellen under 1970-talet och modellen har främst tillämpats i stressforskning.  

 

Uppsatsens syfte är att öka förståelsen till vilken inverkan krav, kontroll och stöd har på 

första linjens chefers beslut att lämna sin befattning inom offentlig sjukvård. Studien 

baseras på sex stycken kvalitativa, semi-strukturerade intervjuer med första linjens 

chefer. Intervjufrågorna utgår från krav-kontroll-stödmodellen och det insamlade 

intervjumaterialet har analyserats samt tolkats utifrån en kvalitativ innehållsanalys.   

 

Uppsatsens resultat visar att endast två av sex första linjens chefer haft funderingar på 

att lämna sin chefsposition. Respondenterna har påvisat betydelsen av andra faktorer 

utöver krav, kontroll och stöd såsom utvecklingsmöjligheter och att finna en balans 

mellan arbetsliv och privatliv. Samtliga respondenter hävdar dock att krav, kontroll och 

stöd är viktiga för deras roll som första linjens chef. Flertalet upplever höga krav i 

arbetslivet, hög kontroll över arbetssituationen samt stöd i arbetsliv såväl som privatliv. 

Utifrån intervjumaterialet kan vi konstatera att upplevt stöd i privatlivet är av större 

betydelse än stöd i arbetslivet.  

 
Nyckelord 
första linjens chefer, offentlig sjukvård, krav, kontroll, stöd och stress 
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första linjens chefer. 
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1. Inledning 

Uppsatsen berör fenomenet att första linjens chefer inom offentlig sjukvård inte allt 

sällan väljer att lämna sin befattning inom en snar framtid. Statistisk visar att ungefär en 

fjärdedel av chefer inom offentlig sektor lämnar sin chefsposition inom två år (Stengård 

et al., 2013) samt 40 procent inom fyra år (Skagert, Dellve & Ahlborg, 2012). Hög 

personalomsättning är ett samhällsproblem och kostsamt både för offentlig sjukvård 

såväl som för skattebetalare. Kostnaden är relaterad till lön på så sätt att personal, 

däribland chefer, med hög lön medför högre kostnad. Uppsatsen behandlar problemet ur 

ett psykosocialt perspektiv med fokus på de faktorer som kan antas vara avgörande för 

att första linjens chefer väljer att lämna sin befattning.  
 

1.1 Bakgrund 

Under 1980-talet ersattes den centraliserade organisationsstrukturen med 

decentralisering, vilket påverkade både privat såväl som offentlig sektor (Schartau, 

1997). Decentraliseringen innebar nya möjligheter för chefer vars makt och befogenhet 

utvidgades. Syftet med decentraliseringstrenden inom vård och omsorg var att öka 

möjligheten för anställda att delta i beslutsprocesser samt att förvalta ekonomiska 

resurser på ett mer effektivt sätt. (Drakenberg, 1997) Decentralisering, det vill säga en 

plattare organisationsstruktur, innebär ett större ansvarstagande med fler underanställda 

och dessutom fler arbetsuppgifter för första linjens chefer att utföra (McConnell i 

Andersson-Felé, 2003). En fördel med en decentraliseringsstruktur är reducerade 

beslutsprocesser till följd av färre organisationsnivåer (Andersson-Felé, 2003). Bass 

(refererad i Andersson-Felé, 2003), menar att ett minskat avstånd till verksamhetschefen 

innebär tillfredsställelse beträffande uppskattning, utrymme för handling och 

självförverkligande.  
 

Inom offentlig sektor finns olika sektorer vilka bär ansvar för diverse tjänster som 

erbjuds samhället. Landstinget är den sektor som främst ansvarar för sjukvården. Av 

den totala summan skattepengar år 2014 avsattes 24 procent till den offentliga 

sjukvården. (Glanzelius & Berggren, 2006) 

 

Näst intill dagligen hanterar första linjens chefer konflikter och diverse företeelser 

(Holmberg & Henning, 2003), som till skillnad från tidigare decennium numera även 

skall agera som coach för de anställda (Andersson-Felé, 2003). Enligt en undersökning 
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publicerad i Chefstidningen (Brandsma, 2012) har första linjens chefer flertalet 

underordnade och förhållandevis låg lön till sin stressiga arbetsmiljö. Dessutom måste 

första linjens chefer finna en balans mellan krav från ledning och verksamhetschef samt 

medarbetare. (Brandsma, 2012) Uppsatsen utgår från sex stycken första linjens chefer 

varav samtliga är medarbetarnas närmaste kontakt.  
 

1.2 Problemdiskussion 

En studie från Västra Götaland påvisar ett resultat av hög chefsomsättning inom 

offentlig verksamhet. Offentliga sjukvården, till skillnad från privat sjukvård, är 

finansierad med skattemedel. (Nilsson, 2013) Ungefär en fjärdedel av chefer inom 

offentlig sjukvård lämnar sin chefsbefattning inom två år (Stengård et al., 2013) samt 40 

procent inom en tidsperiod på fyra år (Skagert, Dellve & Ahlborg, 2012). En 

Novusundersökning utförd på 323 första linjens chefer inom privat och offentlig sektor 

visar att 72 procent av deltagarna har funderat på att byta arbete inom de tolv senaste 

månaderna, varav 26 procent ångrar att de tackade ja till chefsbefattningen. 

Undersökningen visar dessutom att 37 procent av deltagarna anser att deras 

förväntningar på chefspositionen inte stämmer överens med verkligheten, varav den 

främsta anledningen är bristfälligt stöd från organisation eller verksamhetschef. 

Däribland uppfattar 23 procent av kvinnorna och 11 procent av männen att de saknar 

stöd från sin chef. (Brandsma, 2012) 

 

Vi kan konstatera att det föreligger två problem inom offentlig sjukvård. 

Konsekvenserna av hög personalomsättning kan medföra ekonomiska problem. Hög 

personalomsättning är kostsamt på grund av uppsägningar, rekrytering och upplärning 

av personal. Då sjukvården är en offentlig verksamhet, finansieras förändringar i den 

offentliga sektorn av skatteintäkter och därmed bör personalomsättningen vara av 

intresse även för hushållen. (Glanzelius & Berggren, 2006) En minskad omsättning på 

personal skulle således kunna bidra till positiva ekonomiska förändringar för såväl 

verksamhet som för samhället (Firth et al., 2004).  
 

Det psykosociala problemet berör stress, vilket är ett förekommande problem för chefer 

och kan ge upphov till psykisk ohälsa (Bernin, Theorell & Sandberg, 2001). Psykosocial 

definieras som “de psykiska reaktioner som uppstår i en social struktur” (Jeding & 

Theorell, 1999:15). Karasek och Theorell (1990) gör ingen distinktion mellan positiv 

eller negativ stress utan behandlar stress genomgående som något negativt, vilket 
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uppsatsen utgår ifrån om inget annat anges. Stress är synonymt med den psykosociala 

påfrestningen som kan uppstå i arbetsmiljöer präglade av höga krav och en känsla av låg 

kontroll (Glanzelius & Berggren, 2006). Det är väsentligt för chefer att känna kontroll 

över egen arbetssituation för att förebygga psykisk ohälsa (Bernin, Theorell & 

Sandberg, 2001). En välfungerade psykosocial arbetsmiljö är att sträva efter då det kan 

motverka sjukfrånvaro, vantrivsel och minska personalomsättningen (Jeding & 

Theorell, 1999).  
 

En undersökning utförd av en projektgrupp från Karolinska Institutet visar att chefer på 

en lägre nivå löper högre risk för psykisk ohälsa då de upplever en hög arbetsbelastning 

(Björklund et al., 2011). Dwyer och Ganster (1991) påstår dock att hög arbetsbelastning 

inte nödvändigtvis behöver leda till negativa konsekvenser förutsatt att individen 

upplever hög kontroll. Forskning visar att första linjens chef sällan tillhandahålls med 

rätt stöd i form av utvecklingssamtal eller återkoppling på utförda uppgifter (Björklund 

et al., 2011). Utöver utvecklingssamtal och återkoppling, är första linjens chef också i 

behov av socialt stöd, både från verksamhetschef och medarbetare. Socialt stöd kan 

minska den upplevda arbetsbelastningen och därmed fungera likt en stötdämpare 

(Lennéer Axelson & Thylefors, 2005). 
 

Karasek och Theorell skapade krav-kontroll-stödmodellen med syftet att överbrygga 

tidigare teorier om krav och kontroll. Tidigare teorier har påvisat väsentligheten för 

anställda att känna kontroll på arbetsplatsen. Karasek och Theorell skapade modellen då 

de ansåg att teorierna som redan existerade var för snäva. (Karasek & Theorell, 1990) 

Forskning visar att krav, kontroll och socialt stöd har en positiv inverkan på upplevd 

stress (Jeding & Theorell, 1999), vilket krav-kontroll-stödmodellen utgår ifrån 

(Karasek, 1979). De ökade kraven som 1980-talets decentraliseringstrend medförde kan 

relateras till krav-kontroll-stödmodellen på så sätt att kraven kan ge upphov till högre 

psykiska påfrestningar. Det väcker frågan om huruvida behovet av socialt stöd från chef 

och medarbetare har ökat i samband med förändrad organisationsstruktur.  
 

Bristfälligt stöd från chef och medarbetare kan enligt Thylefors och Persson (refererad i 

Lennéer Axelson & Thylefors, 2005) till viss del ersättas av stöd i privatlivet. Det är 

dock oklart i vilken utsträckning och under hur lång tid stöd hemifrån kan substituera 

för ett chefsstöd. Tänkvärt är att bristfälligt stöd från ledning och verksamhetschef 

skulle kunna medföra en känsla av osäkerhet och på längre sikt att första linjens chef 
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överväger att lämna sin befattning. Enligt Firth et al. (2004) kan ett chefsstöd ha en 

positiv inverkan på det psykiska välbefinnandet samt minska anställdas övervägan att 

lämna chefspositionen.  
 

Det finns emellertid kritik riktad mot krav-kontroll-stödmodellen. Eurotech är en studie 

utförd på 2796 gymnasielärare i 13 europeiska länder som fann att krav-kontroll-

stödmodellen främst kan tillämpas på länder i Nordvästeuropa. Modellen är inte lika 

applicerbar i exempelvis Afrika eftersom synsättet på krav, kontroll och socialt stöd 

skiljer sig. (Verhoeven et al., 2003) Siegrist (1996) hävdar att modellen främst är 

applicerbar på tjänstemän och svår att tillämpa på andra yrken. Siegrist (1996) påstår 

även att modellens definition av kontroll inte är utförlig nog, då den exkluderar vissa 

aspekter relaterade till kontrollbegreppet. Theorell1 hävdar dock att Siegrists kritik är 

helt felaktig och att modellen är lika applicerbar på arbetare som på tjänstemän.  
 

Trots riktad kritik mot krav-kontroll-stödmodellen, är den väl använd inom 

forskningsområdena psykologi, strategi och planering. På ett enkelt sätt illustrerar 

modellen hur anställdas hälsa kan variera beroende på utsträckningen av de tre 

faktorerna (Karasek & Theorell, 1990). Det är av lika stor väsentlighet att finna balans 

mellan krav och kontroll på arbetsplatsen, som det är att finna balans mellan privat- och 

arbetsliv. Krav-kontroll-stödmodellen visar även betydelsen av stöd som den anställde 

kan uppleva från både verksamhetschef och medarbetare, vilket kan ha en positiv 

inverkan på arbetsprestationen. (Theorell, 2003) Utöver idealuppsättningen av krav, 

kontroll och stöd illustrerar modellen även situationer som en arbetsplats bör undvika 

att försätta sig i ur ett hälsoperspektiv (Theorell, 2012).  
 

Det finns en variation av publicerad forskning kring begreppen krav, kontroll och stöd i 

arbetslivet. Majoriteten av tidigare forskning tillämpar krav-kontroll-stödmodellen för 

att påvisa uppkomsten av hjärt- och kärlsjukdomar (Jeding & Theorell, 1999). Krav-

kontroll-stödmodellen relateras till psykisk ohälsa, dock behandlar inte uppsatsen de 

fysiska påföljderna av psykisk ohälsa såsom hjärt- och kärlsjukdomar. Istället tillämpas 

modellen med ett annat ändamål, nämligen att undersöka hur olika kombinationer av 

krav, kontroll och stöd kan orsaka att första linjens chefer lämnar sin position.  
 

1 Töres Theorell, professor emeritus, mailintervju 2015-05-05 

 4 

                                                 



  
 

För att kunna positionera uppsatsen bland tidigare forskning har vi valt att utgå från 

första linjens chefer, då tidigare forskning främst fokuserar på den generella 

benämningen “chefer”. Första linjens chefer har oftast ett ekonomiskt ansvar och 

ansvarar för en arbetsgrupp större än tio personer, samt förmedlar strategiska beslut till 

medarbetarna (Brandsma, 2012). Uppsatsen har valt att behandla problemet ur ett 

psykosocialt perspektiv, då tidigare forskning främst inte fokuserat på människan. 
 

Det finns inte någon variation kring forskning som applicerar modellen specifikt på 

första linjens chefer och framförallt inte inom offentlig sjukvård. Forskning som berör 

konstellationen krav, kontroll och stöd på första linjens chefer inom offentlig sjukvård 

har inte påträffats. Uppsatsens teoretiska bidrag är därför en djupare förståelse för 

vilken inverkan faktorerna skulle kunna ha på första linjens chefs beslut att lämna sin 

chefsposition inom offentlig sjukvård. Det praktiska bidraget är att främja en 

välfungerande psykosocial arbetsmiljö samt motverka att första linjens chefer lämnar 

sin chefsbefattning, då det är kostsamt för den offentliga sjukvården på flertalet sätt.  
 

1.3 Problemformulering 

På vilket sätt kan första linjens chefers beslut att lämna sin chefsbefattning inom 

offentlig sjukvård förklaras genom faktorerna krav, kontroll och stöd? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för vilken inverkan faktorerna krav, kontroll 

och stöd har på första linjens chefers beslut att lämna sin chefsposition inom offentlig 

sjukvård.  
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2.  Teori 

2.1 Introduktion 

Teoriavsnittet skildrar krav-kontroll-stödmodellen, vilken Karasek och Theorell (1990) 

gav upphov till. Val av teori baseras på syftet att förklara på vilket sätt modellens 

faktorer kan utgöra orsaker till varför första linjens chefer väljer att lämna sin 

chefsposition inom offentlig sjukvård. Kritik som riktats mot krav-kontroll-

stödmodellen hävdar att modellen är ofullständig i sin tillämpning av yrkesroller samt 

brister i sin förmåga att kunna förutsäga hjärt- och kärlsjukdomar. Vi har valt att utgå 

från modellen trots kritik, då uppsatsen utgår från ett psykosocialt perspektiv. Vissa 

kombinationer av krav, kontroll och stöd kan leda till minskat välbefinnande och 

psykisk ohälsa om första linjens chefer upplever att stressnivån är för hög. De psykiska 

påfrestningarna skulle kunna leda till att första linjens chefer ifrågasätter sin 

arbetssituation och eventuellt lämnar chefspositionen.  
 

2.2 Varför väljer första linjens chefer att lämna sin chefsposition inom offentlig 

sjukvård? 

Uppsala och Gävle universitet genomförde år 2006 en undersökning på två sjukhus 

inom offentlig sektor. Syftet med studien var bland annat att undersöka orsaker till 

varför första linjens chefer inom offentlig sjukvård väljer att lämna sin befattning. 

Forskningsresultatet visar att bristfälligt stöd samt ytliga relationer med chefer är 

vanliga orsaker till att första linjens chefer lämnar sin position. Resultatet visar även att 

respondenterna värderar personligt, organisatoriskt samt praktiskt stöd högst. Utöver 

stöd, anser de att möjlighet till utveckling och utbildning också är av väsentlighet. 

(Skytt, Ljunggren & Carlsson, 2007) 

 

2.3 Krav-kontroll-stödmodellen 

Karasek introducerade den första versionen av krav-kontroll-stödmodellen under 1970-

talet som ursprungligen bestod av faktorerna krav och kontroll (Karasek & Theorell, 

1990). Avsikten med modellen var att framställa ett verktyg för att förebygga hjärt- och 

kärlsjukdomar samt undersöka upplevelser av stress i arbetslivet (Karasek 1979). Enligt 

Karasek (1979) är modellens två faktorer krav och kontroll ömsesidigt beroende av 

varandra, vilket möjliggör undersökning av den psykosociala arbetsmiljön och 

arbetsrelaterad stress. Psykisk belastning och ohälsa på arbetsplatsen kan tyda på att det 

råder obalans mellan faktorerna (Karasek, 1979). Modellen visar olika kombinationer av 
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krav och kontroll, vilket resulterar i fyra kvadranter: avspänt arbete, aktivt arbete, 

passivt arbete samt spänt arbete (Theorell, 2003), som behandlas senare i teoriavsnittet. 

Trots att modellen har tillämpats sedan dess uppkomst, var den första versionen inte 

tillräcklig utan krävde bearbetning, vilket skedde i ett samarbete med Theorell (Karasek 

& Theorell, 1990). Utvecklingen av krav-kontroll-stödmodellen gav dessutom 

möjligheten att utifrån ett fåtal faktorer kunna identifiera anställdas upplevda 

arbetssituation med hänseende på stress, hälsa och produktivitet (Karasek & Theorell, 

1990). 
 

Karasek och Theorell (1990) belyser värdet av komplementet stöd till krav-

kontrollmodellen. Enligt Theorell2 hade ett tillägg av faktorn stöd varit under diskussion 

sedan 1980-talet, men stödfaktorn introducerades inte förrän senare utav Johnson och 

Hall. Stödfunktionen fungerar som ett balansverktyg till en ofördelaktig kombination av 

krav och kontroll (Karasek & Theorell, 1990). Innan stöd inkluderades i modellen, var 

Fletcher en av de forskare som kritiserade modellen på grund av att socialt stöd 

saknades. Tillsammans med Ganster och Fusilier ifrågasatte även Fletcher modellens 

förmåga att förutse hjärt- och kärlsjukdomar. (Fletcher & Jones, 1993) 

 

Enligt Theorell (2003) är socialt stöd ett skydd såväl som en förutsättning för att den 

anställde skall kunna förbättra sin arbetsprestation. Anställda som upplever höga krav 

och låg kontroll i arbetslivet kan dra fördel av socialt stöd. I samband med tillägget av 

faktorn stöd, utvecklades modellen till en tredimensionell kub där termer likt ISO-spänd 

(isolerat-spänd) och ideal introducerades av Johnson. ISO-spänd beskriver en 

arbetssituation med höga krav, låg kontroll samt lågt socialt stöd. (Karasek & Theorell, 

1990:135) Situationen ideal innebär en fulländad kombination av låga krav, hög 

kontroll och högt socialt stöd (Theorell, 2012).   
 

Modellen utgår från två grundantaganden: anspänningshypotesen och 

lärandehypotesen. Anspänningshypotesen kännetecknas av psykisk påfrestning, vilket 

också benämns stress och uppstår på grund av låg kontroll i samband med höga krav. 

Lärandehypotesen syftar till att en anställd kan nå en hög grad av inlärning med rätt 

förutsättningar, det vill säga, en arbetssituation kännetecknad av höga krav och hög 

kontroll. (Karasek, 1979) 

2 Töres Theorell, professor emeritus, mailintervju 2015-05-05 
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I dagens samhälle överensstämmer inte definitionen av psykiska krav med modellens 

ursprungliga definition. Kraven på arbetsmarknaden upplevs högre än tidigare, vilket 

innebär att skalan i modellen har förändrats. Skalan i krav-kontroll-stödmodellen måste 

numera exkludera låga krav och enbart inkludera rimligt till orimligt höga krav. 

(Theorell, 2003) Enligt Theorell3 kommer underlaget för påståendet från Statistiska 

Centralbyrån då han syftar till den intensitet som har förändrats i arbetslivet under de 

senaste 30 åren. 
 

 

Figur 2.1 Krav-kontroll-stödmodellen (översatt från Karasek & Theorell, 1990). 
 

 

2.3.1 Krav  

Karasek (1979) definierar krav som de mentala stressorer ett arbete medför. Psykiska 

krav som inte överensstämmer med den anställdes förmåga att kunna hantera kraven 

kan resultera i stress. Psykiska krav behöver dock inte enbart leda till stress, utan kan 

även medföra positiva effekter såsom utveckling och lärande. Konsekvenser av de 

psykiska kraven beror på hur mycket kontroll en anställd upplever över sin 

arbetssituation. Med andra ord kan stress reduceras genom att den anställde upplever en 

hög grad av kontroll. Olika arbetssituationer genererar olika grader av psykiska krav. De 

3 Töres Theorell, professor emeritus, mailintervju 2015-05-05 
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yrkesgrupper som vanligtvis utsätts för höga psykiska krav är läkare och sjuksköterskor. 

(Karasek & Theorell, 1990).  
 

Psykiska krav kategoriseras utifrån kvantitativa och kvalitativa krav. Kvantitativa krav 

karaktäriseras bland annat av deadlines och antal utförda arbetsuppgifter per timme. Ett 

exempel på kvantitativa krav är antalet patienter en läkare skall behandla under ett visst 

tidsintervall. Krav på koncentration och hög uppmärksamhet klassificeras däremot som 

kvalitativa arbetskrav. Ensidiga arbetsuppgifter kan vara ett tecken på att befattningen 

kännetecknas av låga kvalitativa krav, medan fler och nya arbetsuppgifter påvisar höga 

kvalitativa krav. Kvalitativa krav kan medföra stress på grund av rollkonflikter eller oro 

över att bli uppsagd. (Jeding & Theorell, 1999) Värt att belysa är att det finns fysiska 

krav såsom kroppsligt muskelarbete (Jeding & Theorell, 1999), dock kommer uppsatsen 

inte att behandla fysiska krav.     

   

2.3.2 Kontroll 

Betydelsen av att en individ skall kunna känna kontroll över sin egen situation har sedan 

länge studerats av flertalet filosofer. Enligt Freuds psykoanalytiska teori kämpar jaget i 

människan för att kvarhålla sin kontroll över detet och överjaget. Att ha kontroll över 

sitt liv kan relateras till att känna makt över vardagliga samt överraskande situationer 

individen kan ställas inför. Utan kontroll eller vid svårigheter att behålla kontrollen kan 

stress uppkomma, vilket gör att individen ställs inför två val: att aktivt försöka behålla 

kontrollen eller att passivt spara sin energi. (Theorell, 2012) 

 

Under 1970-talet fann Karasek och Theorell (1990) att majoriteten av forskningen 

endast fokuserat på krav och inte kontroll, vilket var en av anledningarna till att 

modellen skapades.  Karasek och Theorell (1990) definierar kontroll som ett sätt att 

mäta det beslut- och handlingsutrymme en anställd upplever över egen arbetssituation. 

Beslutsutrymmet kan delas in två underkategorier: kontroll i arbetet samt kontroll över 

arbetet. Den förstnämnda kännetecknas av mindre, dagligt beslutsfattande gällande 

exempelvis eget arbetsupplägg, medan kontroll över arbetet berör organisatoriska 

beslut. Vidare kan kontroll över arbetet delas in i uppgiftskontroll, deltagande i 

beslutsfattande samt färdighetskontroll. (Jeding & Theorell, 1999)  
 

Uppgiftskontroll innefattar bland annat den anställdes kontroll över utförandet och 

ordningsföljden av arbetsuppgifterna. Planering samt val av arbetsmetod är andra 
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väsentliga uppgifter en anställd kan uppleva kontroll över. Deltagande i beslutsfattande 

avser kontroll över framförallt arbetstider samt deltagande och inflytande över 

arbetsrelaterade förändringar, vilket kan vara en facklig likväl individuell fråga. 

Nordiska arbetsmiljölagar har upprättats för att främja en psykosocial arbetsmiljö med 

uppmuntran till samarbete där anställda skall känna hög delaktighet. Graden av 

delaktighet och inflytande är beroende av vilken typ av chefskap som praktiseras. 

Färdighetskontroll är synonymt med stimulans och kännetecknas av anställdas kontroll 

över kunskaps- och färdighetsanvändande. Exempel på färdighetskontroll är anställdas 

möjlighet till ny kunskap, varierande arbetsuppgifter samt inslag av kreativitet i arbetet. 

(Jeding & Theorell, 1999) Det är vanligt inom lågstatusyrken att anställda inte får 

möjlighet att utnyttja sina färdigheter maximalt. Anställdas kapacitet bör därför 

utnyttjas maximalt för att motverka ohälsa och ekonomiska förluster. (Karasek & 

Theorell, 1990)  

 

Coping är nära relaterat till utövandet av kontroll på så sätt att de syftar till en individs 

hantering av stressfyllda situationer genom samspel mellan människans beteende och 

omgivning. Genom anställdas förståelse för varandra och verksamhetens gemensamma 

mål, kan deras kontroll över arbetssituationen öka, då de tillsammans har en större 

delaktighet i beslutsprocesser. (Theorell, 2003) Det finns en relation mellan coping och 

anställdas arbetsmiljö, då en arbetsmiljö som kännetecknas av stor frispråkighet 

möjliggör större inflytande för anställda. Motsatsvis medför en arbetsmiljö med mindre 

frispråkighet färre möjligheter till att utöva kontroll. Med andra ord är det den 

psykosociala arbetsmiljön som påverkar den anställdes inställning till stressfyllda 

situationer. På samma sätt som coping är relaterat till den psykosociala arbetsmiljön, 

kan arbetsmiljön även kopplas till kontroll-lokus. (Theorell, 2012) Kontroll-lokus avser 

vad den anställde uppfattar sig känna kontroll över, vilket den psykosociala 

arbetsmiljön delvis avgör (Blundel & Lockett, 2011). 
     

2.3.3 Socialt stöd 

Socialt stöd har visat sig vara betydelsefullt i krav-kontrollmodellen gällande anställdas 

hantering av psykiska krav (Karasek & Theorell, 1990). Johnsons studier visar att stress, 

på grund av höga psykiska krav, kan motverkas genom att anställda känner stöd. Enligt 

Jeding och Theorell (1999) innefattar socialt stöd det stöd en anställd upplever från 

individer i arbets- och privatlivet, vilket främjar en hälsosam psykosocial arbetsmiljö. 
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För att reducera uppkomsten av konflikter bör medarbetare och chefer sträva efter ett 

öppet klimat, vilket socialt stöd bidrar till (Theorell, 2003).  
 

Socialt stöd kan enligt Karasek och Theorell (1990) delas in i två kategorier, emotionellt 

och instrumentellt (praktiskt) stöd. Det förstnämnda belyser psykiska aspekter, vilket 

innefattar förtroende och uppskattning gentemot medarbetare och chefer. Det 

instrumentella stödet innebär att anställda underlättar för varandra praktiskt. Socialt stöd 

i form av positiv feedback och goda relationer har en hälsosam påverkan inom offentlig 

sjukvård. (Karasek & Theorell, 1990) Även stöd i privatlivet har visat sig ha en positiv 

inverkan på hälsan och kan blockera hälsoskadliga stressorer (Theorell, 2012). Brist på 

socialt stöd ökar risken för stress, oro samt fysiska besvär (Johnson & Hall, 1988).  
 

Studier visar att stöd från chefer är av större betydelse än stöd från anställda, vilket ökar 

pressen för chefer att bidra med tillräckligt stöd. Chefer ansvarar för att personligen 

bidra med stöd för den anställde och kan inte delegera stödansvaret vidare. (Jeding & 

Theorell, 1999)   
   

2.3.4 Avspänt arbete  

Avspänt arbete kännetecknas av låg stressnivå till följd av låga krav och upplevd hög 

kontroll över egen arbetssituation. Yrken inom den här kvadranten, exempelvis 

arkitekter och vetenskapsmän, karaktäriseras av låga stressnivåer där kraven är lägre än 

den upplevda kontrollnivån. Anställda i ett avspänt arbete löper lägre risk för ohälsa än 

genomsnittet, eftersom den anställde förses med tillräcklig tid och befogenhet för att 

utföra de fåtal utmaningar de ställs inför på ett optimalt sätt. (Karasek & Theorell, 1990) 

Enligt Theorell (2012) får en anställd inom den här kvadranten arbeta utifrån en 

egenbestämd takt och dessutom disponera sin egen arbetsfördelning. 
 

2.3.5 Aktivt arbete  

Ett aktivt arbete karaktäriseras av höga krav samtidigt som de anställda upplever hög 

kontroll över eget arbete, vilket är lämpligt i utmanande situationer som kräver högsta 

möjliga prestation (Karasek & Theorell, 1990). Enligt Karasek och Theorell (1990) 

finns yrkesgrupper såsom läkare, sjuksköterskor och tjänstemän inom den här 

kvadranten. I enlighet med lärandehypotesen kan ett aktivt arbete bidra till utveckling 

och lärande (Jeding & Theorell, 1999), vilket kan uppfattas som tillfredsställande trots 

att situationen är krävande. Känslan av tillfredsställelse reducerar uppkomsten av 
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psykiska besvär (Karasek & Theorell, 1990). För att uppnå optimalt välbefinnande 

krävs det att den anställde förses med socialt stöd (Jeding & Theorell, 1999). Det har 

påvisats att anställda som upplever socialt stöd uppfattar sin arbetssituation mer positiv 

än anställda utan socialt stöd (Johnson & Hall 1988). Den aktiva arbetssituationen ger 

den anställde möjligheten att själv planera och fatta beslut över arbetet. En anställd som 

under en längre tid befunnit sig i den aktiva arbetssituationen är kunnig inom sitt 

område och låter sig inte påverkas av stress vid en tillfällig arbetsbelastning. Situationen 

är omväxlande och ger utrymme för den anställde att använda sina förmågor optimalt, 

trots att kvadranten karaktäriseras av ett högt arbetstempo. (Karasek & Theorell, 1990)  
 

2.3.6 Passivt arbete  

Kvadranten passivt arbete kännetecknas av låga krav och låga kontrollnivåer, vilket 

förknippas med passivitet inom arbetslivet och är den näst främsta orsaken till 

psykosociala besvär. Exempel på passiva yrken är säljare och expediter. På grund av 

den låga kontrollnivån den anställde upplever över sin arbetssituation, kan ökade krav 

ge upphov till stress. Socialt stöd kan å andra sidan reducera uppkomsten av stress. 

(Karasek & Theorell, 1990) Utifrån den anställdes perspektiv finns inget krav på 

ansträngning och om viss ansträngning skulle krävas, har de anställda inte befogenhet 

att agera på grund av den låga kontrollnivån (Theorell, 2012). Den passiva 

arbetssituationen kan medföra försummade förmågor och förlust av kompetens på grund 

av brist på utmaningar samt strikta restriktioner som förhindrar utveckling av egna idéer 

och förbättring av arbetsprocesser. På lång sikt medför passivitet att arbetsuppgifterna 

blir omotiverande, vilket utöver det psykiska välbefinnandet, även påverkar 

produktiviteten såväl som privatlivet. (Karasek & Theorell, 1990) 

 

2.3.7 Spänt arbete 

Spänt arbete karaktäriseras av höga psykiska krav och upplevd låg kontroll över egen 

arbetssituation, vilket leder till stress. Som anspänningshypotesen konstaterar, är spänt 

arbete minst fördelaktigt utifrån ett psykiskt såväl som fysiskt perspektiv och den 

främsta orsaken till att psykiska besvär uppstår. Exempel på psykiska besvär är 

depression, sömnsvårigheter och ångest. (Karasek & Theorell, 1990) Dessutom drabbas 

individer som upplever spänt arbete oftare av hjärt- och kärlsjukdomar än anställda 

inom andra kvadranter (Jeding & Theorell, 1999). Ett spänt arbete kan leda till 

ackumulerad spänning som i sin tur kan hindra lärande i arbetslivet (Theorell, 2003). 
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Exempel på yrken som karaktäriseras av spänt arbete är undersköterskor, 

serveringspersonal och monotona industriarbeten (Karasek & Theorell, 1990). Socialt 

stöd kan underlätta för en anställd som befinner sig i en situation med höga krav och låg 

kontroll. En anställd utan socialt stöd kan på lång sikt uppfatta situationen som ohållbar. 

Kombinationen av bristfälligt stöd, höga krav samt låg kontroll kallas för ISO-spänd 

(isolerat-spänd), vilket är den minst fördelaktiga situationen en anställd kan befinna sig 

i. (Jeding & Theorell, 1999) Studier visar att bristfälligt socialt stöd för anställda inom 

hälsovården som befinner sig i kvadranten spänt arbete, upplever fysiska besvär i en 

större utsträckning än anställda som upplever stöd eller anställda inom andra kvadranter 

(Parkes, Medham & von Rabenau, 1994). 
 

2.3.8 Yrkesfördelning baserad på krav-kontroll-stödmodellen 

Genom att applicera krav-kontroll-stödmodellen på offentlig sjukvård, kan vi undersöka 

ifall teorins placering av första linjens chefer i en kvadrant överensstämmer med 

verkligheten. Vi har valt att placera första linjens chefer under benämningarna Public 

officials, Manager - trade, Clerk Supervisor och Nurse, då Karasek och Theorell (1990) 

inte definierat första linjens chefers placering. Samtliga yrkesgrupper befinner sig inom 

kvadranten aktivt arbete, vilket illustreras med röda fyrkanter i figur 2.2. Vi antar att 

första linjens chefer upplever höga krav, likt sjuksköterskor och läkare, då de arbetar 

inom samma miljö. Första linjens chefer befinner sig i en problematisk situation 

eftersom de måste finna en balans mellan krav från ledning och verksamhetschef samt 

krav från medarbetare. Därmed antar vi att deras befattning kan placeras inom 

kvadranterna aktivt eller spänt arbete i Karasek och Theorells modell. Vad som avgör 

vilken kvadrant första linjens chef placeras inom, beror på om de upplever hög eller låg 

kontroll över sin egen arbetssituation. Socialt stöd är svårt att uttala sig om, då 

yrkesfördelningen som visas i figur 2.2 inte innefattar faktorn stöd.  
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Figur 2.2 Yrkesindelning utifrån olika nivåer av krav och kontroll (Karasek & Theorell, 

1990). 
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3. Metod 

3.1 Introduktion 

Vi har genomfört sex stycken semi-strukturerade intervjuer med första linjens chefer 

valda genom ett snöbollsurval. För att kunna tolka intervjumaterialet kan forskare 

använda sig utav flertalet tekniker, varav ett vanligt tillvägagångssätt är kvalitativ 

innehållsanalys. Inom kvalitativ forskning har språket en betydande roll och för att 

kunna tolka språket har vi valt att tillämpa en samtalsanalys.  
 

3.2 Ontologi 

Uppsatsen tar ett objektivistiskt ställningstagande, vilket är en av två ontologiska 

ståndpunkter. Ontologi är ett tankesätt som berör hur verkligheten är konstruerad och 

kan delas upp i ett objektivt samt subjektivt synsätt. Objektivismen hävdar att händelser 

och dess betydelser existerar oberoende av människan. Människan förhåller sig till fakta 

som något som inte är påverkningsbart och som är utanför vårt intellekt. (Bryman & 

Bell, 2011) Uppsatsen utgår från objektivism, då det insamlade materialet inte speglar 

våra egna åsikter eller värderingar. Därmed önskar vi att inte påverka 

materialinsamlingen eller respondenternas svar.  
 

Den andra ontologiska ståndpunkten är konstruktionism, vilket innebär att verkligheten 

uppfattas som socialt konstruerad, där företeelser inte enbart kommer till stånd genom 

sociala samspel, utan bearbetas kontinuerligt (Bryman & Bell, 2011). Uppsatsen syftar 

till att fånga respondenternas subjektiva uppfattningar, vilket är anledningen till att 

uppsatsen har ett objektivistiskt förhållningssätt.  
 

3.3 Epistemologi  

Uppsatsen behandlar kunskap ur ett positivistiskt perspektiv, vilket är en av två 

kategorier inom epistemologi. Epistemologi utgör teorier om vad kunskap är och vad 

som skall uppfattas som godtagbar kunskap. Genom att utgå från positivismen 

appliceras en naturvetenskaplig metod på den sociala verkligheten, vilken är 

förutbestämd och existerar oberoende av människan. Insamlad kunskap av verkligheten 

är värderingsfri, vilket betyder att forskaren utifrån ett positivistiskt synsätt är objektiv. 

Syftet med uppsatsens teori är att skapa hypoteser för att kunna bedöma lagmässiga 

förklaringar, vilket är synonymt med ett deduktivt tillvägagångssätt. Enligt positivismen 
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kan äkta kunskap endast uppnås genom våra sinnen, vilket benämns fenomenalism. 

(Bryman & Bell, 2011) 

 

Den andra kategorin inom epistemologi är hermeneutik. Hermeneutik syftar till att 

eftersöka sociala aktörers uppfattningar samt tolkningar, och utgår därmed från att 

kunskap inte kan generaliseras. Den sociala verkligheten kan inte heller objektiveras då 

den grundar sig på människans egna uppfattningar. (Bryman & Bell, 2011) 

 

3.4 Forskningsansats  

Uppsatsen utgår från en kvalitativ forskningsstrategi med ett deduktivt arbetssätt baserat 

på enskilda intervjuer med första linjens chefer inom offentlig sjukvård. Deduktion 

innebär att forskaren utifrån tidigare teori formulerar hypoteser för att sedan studera 

empiri. På så sätt testas teorins hållbarhet gentemot verkligheten som forskaren studerar. 

Motsatsen till deduktion är induktion, vilket innebär att forskaren genererar teorier 

utifrån genomförda studier. (Bryman & Bell, 2011) Det finns en variation av publicerad 

forskning som utgår från krav-kontroll-stödmodellen. Det var därför naturligt för oss att 

först studera teori för att kunna positionera vår uppsats bland tidigare forskning i 

enlighet med ett deduktivt tillvägagångssätt.  
 

3.5 Kvalitativ forskningsstrategi 

En kvalitativ forskningsstrategi används vid studier där syftet är att skapa förståelse 

genom ord istället för att söka förklaringar utifrån siffror (Bryman & Bell, 2011). 

Uppsatsen syftar till att undersöka fenomenet ur första linjens chefers perspektiv och 

erhålla deras subjektiva uppfattningar. Till skillnad från kvalitativ forskningsstrategi, 

förespråkar kvantitativ forskning ett naturvetenskapligt synsätt och en objektivistisk syn 

på verkligheten. Forskaren använder sig utav ett större urval för att kunna generalisera 

och förklara numerisk data. (Bryman & Bell, 2011) För att kunna skapa en förståelse av 

verkligheten utifrån sociala aktörers upplevelser, anser vi att en kvalitativ 

forskningsstrategi är mest lämplig. Det vanligaste redskapet inom kvalitativ forskning är 

intervjuer. Kvalitativa intervjuer kännetecknas av flexibilitet, detaljrika svar samt 

möjligheten att kunna ställa följdfrågor. Dock finns det en nackdel, vilket är att studien 

inte kan behandla ett lika stort antal deltagare som vid kvantitativ forskning. (Bryman & 

Bell, 2011) 
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Det finns både ostrukturerade och semi-strukturerade intervjuer, uppsatsen utgår från 

enskilda semi-strukturerade intervjuer med syftet att belysa respondenternas 

ståndpunkter. Ostrukturerade intervjuer kännetecknas av att forskaren ställer en eller ett 

fåtal frågor för att låta respondenten associera fritt under intervjutillfället. Semi-

strukturerade intervjuer utgår från en intervjuguide med förutbestämda teman och 

frågeställningar (Bryman & Bell, 2011). Vi ansåg att semi-strukturerade frågeställningar 

var lämpligast, då vi ville att respondenternas svar skulle begränsas till krav, kontroll 

och stöd. Eftersom vi fördelade intervjuerna mellan oss var semi-strukturerade frågor 

även nödvändigt för att vi skulle kunna jämföra det empiriska materialet.  
 

3.6 Urval  

Urvalsprocessen påbörjades i Landsting Kronoberg eftersom vi studerar på 

Linnéuniversitetet i Växjö. På grund av liten framgång i Växjö valde vi att kontakta 

Västra Götalandsregion, då en av studenterna har personliga kontakter på Sahlgrenska 

Universitetssjukhus. Vi efterfrågade tre respondenter, vilka samtliga valde att låta sig 

intervjuas. Vidare sökte vi oss till Kalmar och efter kontakt med en personalstrateg på 

Landstinget i Kalmar Län fick vi uppgifter om fyra lämpliga respondenter. Av fyra 

tillfrågade första linjens chefer valde tre att delta i intervjuer. Vi kontaktade även 

Skånes Universitetssjukhus i Malmö för en sjunde intervju samt Höglandssjukhuset i 

Eksjö, dock utan återkoppling. Vi har dessutom försökt få kontakt med första linjens 

chefer som lämnat sin chefsbefattning, dock utan vidare framgång. Samtliga intervjuer 

utfördes under vecka 19 på respektive deltagares arbetsplats.  
 

En forskare skall genomföra intervjuer till dess att teoretisk mättnad nås. Teoretisk 

mättnad består av två faser, varav den första fasen berör kodning av data. Uppsatsen 

utgår från den andra fasen, vilken berör insamling av material och hävdar att mättnad 

nås då ingen ny information genereras. (Bryman & Bell, 2011) På grund av variationer i 

respondenternas svar, kan vi inte påstå att mättnad uppnåtts under de sex intervjuer som 

genomförts. Enligt Henricson (2013) kan mättnad vara svårt att uppnå som student 

under uppsatsperioden. Vi har därför gjort en realistisk bedömning av hur många 

respondenter som skall ingå i studien. När en sjunde person anmälde sitt intresse, 

befann vi oss i ett sent skede av uppsatsen och valde därmed att utesluta personen som 

respondent.  
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3.6.1 Icke-sannolikhetsurval 

Urval kan delas in i två huvudsakliga kategorier: sannolikhetsurval och icke-

sannolikhetsurval. Ett sannolikhetsurval kännetecknas av en slumpmässig process där 

forskaren inte kan påverka vilka enheter av populationen som blir valda. Ett icke-

sannolikhetsurval är däremot inte baserat på ett slumpmässigt urval, vilket ökar 

möjligheten för forskaren att kontrollera urvalet samt hur pass representativt det blir. 

Det finns två varianter av icke-sannolikhetsurval: bekvämlighetsurval och 

snöbollsurval. Ett bekvämlighetsurval innebär att forskaren använder sig av de 

respondenter som finns tillgängliga för tillfället. Bryman och Bell (2011) exemplifierar 

ett bekvämlighetsurval genom att illustrera en forskare på en Handelshögskola som 

väljer att skicka ut enkäter till studenter, då de finns tillgängliga för tillfället. På så sätt 

utesluts möjligheten att påverka urvalets population. (Bryman & Bell, 2011) 

 

Uppsatsen använder sig av ett snöbollsurval, vilket kännetecknas av att forskaren till en 

början kontaktar lämpliga kandidater som sin tur kan rekommendera ytterligare 

passande respondenter för studien. Den här typen av urval är inte slumpmässigt, då 

forskaren genom respondenterna skapar sig en slags urvalsram. Risken med 

snöbollsurval är att urvalet inte nödvändigtvis kan representera populationen. (Bryman 

& Bell, 2011) För att kunna genomföra intervjuer kontaktade vi personalchefer samt 

personalstrateger inom diverse landsting. De i sin tur hänvisade oss till lämpliga 

deltagare. Efter att ha bokat intervjuer med samtliga respondenter, kunde vi konstatera 

att urvalet endast bestod av kvinnor. Det skildrar en relativt korrekt bild av verkligheten, 

då en undersökning av Novus visar att 78 procent av första linjens chefer är kvinnor 

inom såväl privat som offentlig sektor (Molin, 2012).  
 

3.6.2 Presentation av respondenter 

En 52-årig kvinna som intervjuades har haft sin befattning i mindre än ett år. Hon har 

dock arbetat som första linjens chef inom andra verksamheter sedan år 2007. Vi väljer 

att benämna henne Eva i uppsatsen. Hon har ungefär 25 underanställda.  
 

Den andra respondenten har haft sin befattning i mindre än ett år. Hon är 42 år och 

benämns Charlotta. Hon ansvarar för 25 underanställda och har inte varit anställd som 

första linjens chef tidigare. 
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Den tredje respondenten har haft sin befattning som första linjens chef i mindre än ett 

år. Hon benämns Sonja och är 52 år. Hon har inte varit anställd som första linjens chef 

tidigare. Sonja har ungefär 25 underanställda.  

 

En 57-årig kvinna som intervjuades har arbetat som första linjens chef i 17 år på samma 

enhet. Hon benämns Kerstin i uppsatsen och ansvarar för ungefär 25 underanställda. 
 

Den femte respondenten benämns Gunilla och är 59 år. Hon har haft sin befattning i 14 

år på samma enhet. Hon ansvarar för ungefär 25 underanställda.  

   

Den sjätte respondenten har haft sin befattning i ett år och har ungefär 25 

underanställda. Hon benämns Linda och är 37 år. Hon har inte varit anställd som första 

linjens chef tidigare.  
 

För att klargöra vissa frågor som uppkom under uppsatsen gång har vi genomfört en 

mailintervju med en av författarna till vår huvudbok “Healthy work: stress, productivity 

and the Reconstruction of working life”, Töres Theorell. Theorell är forskare vid 

Karolinska Institutet och är ledande inom stressforskning.   
 

3.7 Materialinsamling 

För att förbereda respondenterna inför intervjun, skickade vi ut ett informationsblad om 

studiens syfte och deltagarnas roll samt rättigheter. Informationsbladet skickades ut i 

god tid och innan intervjun började fick deltagarna skriva under ett samtyckesformulär 

där de gav sitt godkännande att intervjun fick spelas in och används i forskningssyfte. 

Intervjuerna pågick i 20-30 minuter. Vi träffade respondenterna på deras arbetsplats där 

intervjuerna genomfördes och därefter transkriberades det insamlade materialet. 
 

På grund av ekonomiska skäl valde vi att utföra intervjuerna separat, det vill säga en 

författare per intervju, då deltagarna befann sig på olika orter. Bryman och Bell (2011) 

hävdar att det är vanligt att disponera intervjuerna på det här sättet främst på grund av 

höga kostnader för transport och tid. Intervjuer kan genomföras via olika 

kommunikationsvägar såsom mail, telefon eller ansikte mot ansikte. Vi valde att 

genomföra personliga intervjuer, ansikte mot ansikte, då vi anser att det ökar studiens 

tillförlitlighet. Personliga intervjuer ger oss möjligheten att uppmärksamma reaktioner, 

såsom längre pauser och trevande svar samt observera respondenten i sin naturliga 
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miljö. Det tillåter oss att beakta handlingar och reaktioner som kan vara till hjälp vid 

tolkning av empirin. Konsekvenser av att vara en författare per intervju skulle kunna 

vara att vi har lagt olika stor vikt vid svaren, uppfattat respondenternas reaktioner olika 

samt försummat möjligheten att jämföra samtliga svar på grund av varierande 

följdfrågor.  
 

Under två intervjuer fick respondenterna en aha-upplevelse över vilken inverkan krav, 

kontroll och stöd har på deras arbetssituation. Under en intervju kom respondenten till 

insikt över hur kontroll var relaterad till hennes arbetssituation, vilket kan ha 

tillhandahållit respondenten med de verktyg som krävs för att förändra situationen.  
 

3.8 Intervjuguide 

Utifrån teorin skapades en intervjuguide bestående av 24 frågor, vilka delades in i sex 

olika teman: befattning, socialt stöd, krav, kontroll, psykiskt välbefinnande samt övriga 

frågor. Vid utformandet av guiden valde vi att exkludera ja- och nejfrågor för att erhålla 

så deskriptiva svar som möjligt. Vidare säkerställde vi att det inte fanns några ledande 

frågor för att på ett rättvist sätt kunna besvara uppsatsens syfte och för att minimera vår 

påverkan på svaren. För att kunna undersöka vilken inverkan krav, kontroll och stöd har 

på första linjens chefers beslut att lämna sin befattning, utformades frågorna för att 

kunna generera utförliga svar. Enligt Bryman och Bell (2011) är ordningsföljden på 

frågorna av betydelse. Att inte vara konsekvent med ordningsföljden kan medföra att 

forskaren missar vissa frågor, vilket kan påverka resultatet. Semi-strukturerade frågor 

tillåter dock forskaren att frångå ordningsföljden under intervjuprocessen för att 

antingen få ett bättre flyt i samtalet eller för att undvika upprepande svar (Henricson, 

2013).  
 

I enlighet med ett deduktivt arbetssätt har vi utgått från krav-kontroll-stödmodellen vid 

utformning av intervjufrågorna. Utifrån intervjuerna önskade vi bland annat jämföra 

ifall deltagarnas uppfattningar om krav- och kontrollnivåer överensstämde med 

teoretiska beskrivningar. För att kunna jämföra teori och verklighet, bad vi samtliga 

respondenter att placera sig i den kvadrant de kunde relatera sin arbetssituation till, se 

figur 2.2. Genom att presentera ett tydligt arbetssätt, inkludera en intervjuguide samt 

studiens resultat, möjliggörs användning av resultaten i andra kontexter inom offentlig 

sektor.  
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Figur 3.1 Intervjuguide 
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3.9 Tillvägagångssätt för tolkning av material 

3.9.1 Kvalitativ innehållsanalys 

En kvalitativ innehållsanalys syftar till att identifiera teman i det transkriberade 

intervjumaterialet. Det är en vanlig metod vid tolkning av kvalitativa studier där citat 

ofta inkluderas för att kunna belysa identifierade teman. Den här typen av analys 

tillämpas för att kunna koda respondenternas överensstämmande svar. (Bryman & Bell, 

2011) Analysen kan delas in i sex olika komponenter: analysenhet, domän, 

meningsenhet, kod, kategori och tema, vilka är av betydelse för att kunna skapa sig en 

uppfattning för hur analysen skall genomföras. Analysenhet är det material som samlas 

in genom exempelvis intervjuer av de personer eller organisationer som studeras. 

Domän avser materialet i textform där svaret på en intervjufråga kan bestå av flera 

domäner. Meningsenhet består av text som kondenserats till nyckelord, vilket utgör 

grunden för kodning som i sin tur är samlingsnamnet för meningsenheterna. En samling 

med snarlika koder kallas kategori. Koder tillhörande samma kategori kan utgöra 

subkategorier. Det kan dessutom finnas en röd tråd mellan de olika kategorierna, vilken 

benämns tema. (Henricson, 2013)  
 

Efter att intervjuerna transkriberats skrevs materialet ut för bearbetning för att vi på så 

sätt skulle kunna identifiera och stryka över meningsbärande enheter. Meningarna 

klipptes ut för att kunna jämföras med varandra och sorterades enligt funna mönster. 

Därefter delades meningarna in i kategorier och koder, vilket illustreras i figur 3.2. 
 

Transkriberingen gav oss möjlighet att upptäcka ny väsentlig information som inte lades 

märke till under intervjun. Av sekretesskäl och enligt överenskommelse med deltagarna 

raderades ljudinspelningarna efter transkribering och slutförandet av uppsatsen. Efter att 

empiri och tolkning färdigställts skickades avsnittet till samtliga respondenter för en 

respondentvalidering. Respondentvalideringen syftar till att respondenterna skall kunna 

kontrollera att vi har tolkat deras svar utifrån deras uppfattningar. 

Respondentvalideringen underlättar för oss att kunna framställa en rättvis bild (Bryman 

& Bell, 2011). Det kan dessutom medföra att varje respondent kan skapa sig en 

förståelse för hur övriga respondenter inom samma befattning upplever situationen. 
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Figur 3.2 Illustrering av analysstegen 

 

3.9.2 Samtalsanalys  

Inom kvalitativ forskning är språket viktigt och vi genomförde en samtalsanalys utifrån 

det insamlade materialet. Individer förmedlar mening och utbyter information med hjälp 

av språk och för chefer är det verbala samspelet, det vill säga språket, högst väsentligt. 

(Bryman & Bell, 2011) Statistik visar att chefer spenderar 75 procent av sin tid på 

kommunikation (Mintzberg i Bryman & Bell, 2011). Den detaljrika samtalsanalysen 

belyser samspelet mellan individer i dess naturliga miljö och har sin utgångspunkt i tre 

grundantaganden. För det första är samtalandet strukturerat, vilket innebär att samtalet 

följer strukturerade mönster som deltagarna är underförstådda med. Fortsättningsvis 

formas samtal i och av sammanhanget, vilket betyder att forskaren vid analysering av 

materialet måste ta hänsyn till samtalets kontext. Det sista antagandet innebär att 

analysen grundar sig i data på så sätt att varje handling skall beskrivas i detalj. 

(Bryman & Bell, 2011) 

  

3.10 Forskningsetiska överväganden 

Diener och Crandall (refererade i Bryman & Bell, 2011) behandlar fyra etiska principer 

inom den samhällsvetenskapliga forskningen: skada för deltagarnas del, brist på 

samtyckte från deltagarna, intrång på privatlivet och bedrägeri, falska förespeglingar 

samt undanhållning av viktig information.  
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3.10.1 Skada för deltagarnas del 

Den första etiska principen påvisar betydelsen av att respondenterna inte får komma till 

skada, varken fysiskt eller psykiskt. Enligt American Academy of Management är det 

forskarens ansvar att minimera potentiella risker för respondenterna. Varje respondent 

skall bli informerad om frågor kring anonymitet och konfidentialitet, då identiteten inte 

skall kunna avslöjas om respondenten vill vara anonym. Frågor som behandlar 

anonymitet och konfidentialitet innefattar både juridiska samt etiska aspekter som finns 

rekommenderade i American Academy of Managements Code of Ethical Conduct. 

(Bryman & Bell, 2011) Under respondenternas presentation, rubrik 3.6.2, har vi valt att 

benämna respondenterna med fiktiva namn och utesluta geografisk plats samt enhet för 

att säkerställa anonymitet. Vi vill skydda respondenternas identitet då vissa arbetar på 

samma avdelning eller inom samma region.  
 

3.10.2 Brist på samtycke från deltagarna 

Samtyckeskravet är den mest debatterade etiska aspekten och kan delvis associeras med 

att respondenterna inte får komma till skada. En respondent som ger sitt samtycke att 

delta i en undersökning skall därför förses med komplett information om 

forskningsprocessens utförande.  (Bryman & Bell, 2011) Utöver informationsbladet 

som skickades ut till respondenterna, utformades ett samtyckesformulär för att 

respondenterna skulle kunna ge sitt samtycke till att medverka. Det finns en risk att 

respondenter reagerar negativt då de inte fått möjligheten att samtycka om att medverka 

i en studie. Ett exempel på sådana studier är dolda observationer, då forskaren väljer att 

dölja sin identitet för att öka möjligheten att få tillträde till ytterligare platser inom den 

organisation som undersöks. Dold observation kan uppfattas som oetiskt, då forskaren 

till en viss del intränger på deltagarnas privatliv utan dess samtycke. (Bryman & Bell, 

2011) Vi klargjorde vår identitet som studenter vid Linnéuniversitetet i Växjö i ett tidigt 

skede för att göra respondenterna observanta på studiens användningsområde.  
 

3.10.3 Intrång på privatlivet  

Rätten till privatliv är högt värderad och får inte kränkas på grund av att ett 

forskningssyfte skall uppfyllas. Vi upplevde en variation i hur pass aktsamma 

respondenterna var över att delge information om privatlivet, och vi anpassade oss 

därefter. Den tredje etiska principen är nära förknippad med samtyckeskravet på så sätt 

att respondenten är medveten om vilka konsekvenser avsägandet från privatlivet 

 24 



  
 

medför. Respondenten har rättigheten att själv avgöra vilka frågor som denne vill 

besvara och det är därmed viktigt att forskaren bemöter respondenten på ett sensibelt 

sätt. (Bryman & Bell, 2011) Samtyckesformuläret informerade respondenten om rätten 

att själv välja vilka frågor hon ville besvara. Efter att samtliga intervjuer genomförts, 

kunde vi konstatera att ingen av respondenterna undvek att besvara någon fråga.  
 

3.10.4 Bedrägeri, falska förespeglingar samt undanhållning av viktig information 

Falska förespeglingar innebär att forskare inte ger en verklig bild av sin studie till 

respondenten, utan utelämnar eller förvrider viss information (Bryman & Bell, 2011). 

Vi har från första kontakt lämnat information om studien samt vid önskemål informerat 

respondenterna ytterligare. Dock kan vi i efterhand reflektera över huruvida den 

information vi uppgav om första linjens chefers beslut att lämna sin chefsbefattning kan 

ha påverkat respondenternas svar. Vi valde ändå att vara uppriktiga om studiens syfte 

och inte undanhålla viktig information. Det är å andra sidan inte ovanligt att utelämna 

viss information, då forskaren önskar få en opåverkad och naturlig reaktion från 

respondenterna. Trots att det är en vanlig metod, föreligger det en problematik gällande 

etiska värderingar, då det är ett oärligt tillvägagångssätt att bedriva studier på. Forskaren 

riskerar sitt rykte och sin status då den publicerade studien kan medföra negativa 

konsekvenser samt respons från allmänheten. (Bryman & Bell, 2011)   
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4. Empiri och tolkning 

4.1 Introduktion  

Följande avsnitt är en sammanställning av de intervjuer som genomförts och inkluderar 

utdrag från respondenterna. Genomgående tolkas teori och insamlat material för att 

kunna identifiera skillnader och likheter av första linjens chefer. Utifrån funna mönster 

har materialet delats in i tre kategorier och nio subkategorier, vilket illustreras i figur 

4.1.  
 

 

Figur 4.1 Översikt av kategorier och subkategorier 

 

4.2 Krav 

Kategorin krav innefattar subkategorierna individuella krav, balans mellan krav samt 

stress påverkar psykisk hälsa  

 

4.2.1 Individuella krav  

Fem av sex respondenter påstår att de främsta kraven kommer från dem själva. Flertalet 

respondenter upplever en press på att prestera bra och framstå som ambitiösa. 

Majoriteten av respondenterna associerar krav till något positivt och Gunilla hävdar att 

det vore hemskt om hennes arbete var kravlöst. En respondent, Sonja, visar på en 

medvetenhet om att krav ingår i rollen som första linjens chef och menar att de 

individuella kraven hon ställer på sig själv i arbetslivet ger henne drivkraft.  
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“Jag har ju förväntansfulla krav av organisationen, men de känner jag liksom att de 

uppfyller jag snabbare än mina egna krav på mig själv.”4 

 

Tre respondenter instämmer att de har höga krav på att arbetet de utför skall vara bra. 

Om kraven upplevs för höga, finns det dock en risk att stress uppstår eller att kraven 

upplevs höga i förhållande till arbetstiden. Eva påstår att höga individuella krav inte 

nödvändigtvis behöver relateras till en chefsbefattning, utan säkerligen uppstår 

oberoende befattning. Det finns med andra ord en drivkraft inom oss att vilja göra ett 

gott arbete.  
 

“För mig är det viktigt att kunna göra ett bra jobb och att man kanske inte känner sig 

nöjd förrän det, för att man tycker att man inte gjort ett bra jobb.”5 

 

Flertalet respondenter värdesätter att krav ställs inom arbetslivet, varav Kerstin 

uttrycker att situationen skulle vara destruktiv om det inte ställdes krav. Hon menar att 

krav genererar energi. Krav är viktigt för att inte försumma kompetens eller förhindra 

utveckling. Ett kravlöst arbete kan ge utslag på det psykiska välbefinnandet såväl som 

produktivitet och privatliv. (Karasek & Theorell, 1990) Gunilla anser att höga krav leder 

till en bättre arbetsprestation och trivs med höga krav både från sig själv, hennes chefer 

och medarbetare. Gunilla menar att hon gav sitt samtycke till de krav som kom att 

ställas på henne genom att tacka ja till chefspositionen. Enligt Karasek (1979) kan 

psykiska krav ha en positiv inverkan på den anställde gällande utveckling och lärande, 

dock under förutsättningarna att den anställde upplever hög kontroll, vilket är i enlighet 

med lärandehypotesen. Det är viktigt att de psykiska krav som en anställd upplever inte 

är större än förmågan att hantera dem, eftersom det i sådana fall kan leda till stress. 

(Karasek, 1979)  
 

Det råder ingen tvekan om att samtliga respondenter upplever stress i arbetslivet. 

Majoriteten har höga krav på sig själva, vilket skulle kunna leda till att de känner sig 

onödigt stressade. Trots höga krav, hävdar flertalet respondenter att arbetet de utför är 

tillräckligt bra. Vi tror att hävdandet skulle kunna fungera som ett slags skydd och 

acceptans för att den utförda prestationen är tillräckligt bra, vilket skulle kunna leda till 

sänkta individuella krav. Genom att försköna arbetssituationen, anser vi att de tillämpar 

4 Sonja, första linjens chef, enskild intervju 2015-05-04 
5 Eva, första linjens chef, enskild intervju 2015-05-04 
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en försvarsmekanism, nämligen rationalisering, vilket en individ kan använda för att 

tränga bort svårhanterliga tankar (Psykologguiden, 2015).     
 

4.2.2 Balans mellan krav  

En vanlig uppfattning är att första linjens chefer befinner sig i en utsatt position med 

krav från både ledning, verksamhetschef och underställda. Eva förklarar att 

verksamhetens krav inte alltid överensstämmer med krav från medarbetare, vilket kan 

försätta henne i en mellanposition. Det är vanligt att chefer hamnar i en svårhanterlig 

position där de inte kan vara både under- och överordnade till lags. Det benämns 

mellanchefsdilemmat, men är även applicerbart på första linjens chefer. (Drakenberg, 

1997) Eva menar att det är viktigt som chef att kunna särskilja på vad som är krav och 

vad som är önskemål från medarbetarna. Inte allt sällan har medarbetare önskemål, 

vilket kan uppfattas som krav trots att de ibland kan upplevas som orimliga. Att planera 

semesterschemat kan upplevas som stressigt enligt Gunilla, då flera viljor skall 

tillgodoses. Första linjens chef måste förhålla sig till tydliga krav från ledning och 

verksamhetschef gällande planering för semestermånader samtidigt som anställdas 

önskemål om ledighet skall tillfredsställas. Flertalet respondenter uttrycker en önskan 

om att vara alla till lags, vilket vi tror kan försätta dem i en utsatt position som kan 

upplevas som ensam. En påföljd skulle kunna vara att det psykiska välbefinnandet blir 

lidande.  
 

Det finns en variation gällande problematiken första linjens chefer upplever med att 

skapa balans mellan krav från verksamhetschef och ledning, samt från medarbetare. 

Charlotta tycker det är svårt att finna balans, då det finns en press på att prestera bra och 

behandla så många patienter som möjligt, samtidigt som personalen skall må bra. Sonja 

upplever däremot inga större svårigheter med att skapa balans, dock under 

förutsättningarna att hennes verksamhet fungerar som den skall.  
 

“Innan vi gick in i den här förändringen som vi håller på med just nu [...] så tycker inte 

jag att det var några problem, men här känner jag ett dilemma. Och då tycker jag att 

man… känner en otillräcklighet vad gäller krav.”6 

 

Gunilla upplever att hon i perioder försätts i en mellanposition, då hon som första 

linjens chef styrs av många olika direktiv. Genom åren har hon dock lärt sig hur hon 

6 Sonja, första linjens chef, enskild intervju 2015-05-04 
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skall hantera sådana situationer för att upprätthålla balansen. Hon arbetar tillsammans 

med Kerstin i ett delat chefskap och tillsammans diskuterar de ofta hur de skapar balans 

mellan kraven samt hur de skall gå tillväga för att prioritera krav. Flertalet respondenter 

nämner att de har fördelen att kunna diskutera och samtala med sin chef, vilket kan 

bidra till att kraven från verksamhetschefen inte upplevs som alltför höga. Vi anser att 

möjligheten att kunna kommunicera med sin verksamhetschef tyder på en bra relation, 

vilket enligt Karasek och Theorell (1990) är viktigt att sträva efter ur ett 

hälsoperspektiv. 
 

Vi tror att det föreligger en variation för hur svårt respektive enkelt det är för första 

linjens chefer att finna en balans mellan krav, vilket kan beror på 

organisationsstrukturen samt vilket arbetstempo som råder på enheterna. Vi tror även att 

det kan bero på hur väl respondenterna känner sin verksamhet samt hur de utövar sitt 

chefskap. Utifrån intervjumaterialet kan vi utläsa att respondenterna utövar sitt chefskap 

på olika sätt. Charlotta anser att hennes roll är att assistera sina medarbetare för att de 

skall kunna utföra ett bra arbete. Kerstin definierar sig som spindeln i nätet och Linda 

uppfattar sig själv som både medarbetarnas samt ledningens förlängda arm. Två andra 

respondenter, Gunilla och Sonja, har antagit en hårdare roll då de anser att deras 

uppdrag är att dra i trådarna för att föra verksamheten framåt. De trycker på betydelsen 

av att våga prioritera, trots att det kan uppfattas som svårt. De utövar sitt chefskap på 

likande sätt, dock har de haft sin befattning under olika långt tid, det vill säga ett 

respektive 14 år. Gunilla som haft sin befattning längst påstår att det tar tid att lära sig 

prioritera rätt. Sonja som haft sin chefsposition i ett år menar att det är till hennes fördel 

att hon har arbetat inom verksamheten under flertalet år, vilket gör att hon känner sig 

trygg i sin roll som chef. Hon värnar om sina egna medarbetare och det innebär att hon 

måste våga stå upp för enhetens krav gentemot andra yrkesgruppers krav, vilket speglas 

i hennes ledarskap.  
 

Utifrån samtliga respondenters svar kan vi konstatera att det är högst individuellt hur ett 

chefskap utförs, vilket skulle kunna speglas i hur svårt respektive enkelt det är att finna 

en balans. Den finns en variation gällande första linjens chefers förmåga att balansera 

krav från ledning och verksamhetschef med medarbetares krav. Vi kan konstatera att de 

respondenter som lyckats med att balansera kraven är de som vågar prioritera oavsett 

hur lång arbetslivserfarenhet respondenterna har som första linjens chef inom offentlig 

sjukvård.   
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4.2.3 Stress påverkar psykisk hälsa  

Utifrån samtliga respondenter kan vi konstatera att stress är vanligt förekommande för 

första linjens chefer inom offentlig sjukvård. Det finns flertalet anledningar till att första 

linjens chefer upplever arbetsrelaterad stress. Stress, som även benämns psykisk ohälsa, 

uppstår till följd av krav vilka i sin tur kan delas in i kvantitativa och kvalitativa krav 

(Karasek & Theorell, 1990). Charlotta upplever kvantitativa krav som första linjens 

chef, vilket hon exemplifierar med problematiken att behandla så många patienter som 

möjligt samtidigt som hon inte får överbelasta personalen. Hon upplever det som en 

stressor, då hon inte vill att personalen skall må psykiskt dåligt på arbetsplatsen. Sonja 

upplever höga kvalitativa krav, vilket grundar sig i den arbetsförändring hennes enhet 

för tillfället genomgår. Hon har för tillfället ingen chef och har därmed en ökad 

arbetsbelastning. Enligt Karasek och Theorell (1990) tillåter sig inte anställda som haft 

samma befattning under en längre period att påverkas av ökade arbetsuppgifter under en 

begränsad tid. Då Sonja endast haft befattningen i mindre än ett år, kan vi anta att hon 

skulle kunna påverkas negativt av ytterligare arbetsuppgifter till följd av 

arbetsförändringen. Fler arbetsuppgifter tyder på höga kvalitativa krav, vilka kan ge 

upphov till stress (Karasek & Theorell, 1990). 
 

Vanligtvis uppstår stress i perioder när det är som allra mest att göra, exempelvis innan 

högtider eller semesterschemat är färdigställt. En respondent, Eva, påvisar betydelsen av 

att uppleva stress i perioder, vilket gör stressen hanterbar eftersom det är under en 

begränsad tid. Ytterligare anledningar till att stress uppstår kan enligt respondenterna 

bero på bristande struktur eller om personalen mår psykiskt dåligt. 
 

“Ibland kan man känna att man mest kämpar för att hålla näsan ovanför vattenytan.”7 

 

Linda påstår att hon upplever stress varje dag, vilket yttrar sig i hög puls, svett och 

oförmåga att genomföra arbetsuppgifterna i lugn och ro. För Linda beror orsaken till 

stress främst på en känsla av förlorad tid. Trots det stressrelaterade arbetet, hävdar 

majoriteten av respondenterna att de har fått inse att de inte är “övermänniskor”. De gör 

så gott de kan, vilket oftast är mer än tillräckligt. Sonja har funnit egna strategier för att 

kunna hantera den inverkan som stress kan ha på hennes arbetsliv såväl som privatliv. 

7 Linda, första linjens chef, enskild intervju 2015-05-04 
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Linda “kräker av sig” sin arbetsdag för sin partner för att sedan kunna axla rollen som 

mamma och sambo.  
 

“Min sambo brukar ofta skoja med mig och säga att det är ingen som tackar dig för att 

du jobbar såhär.”8 

 

Linda ifrågasätter om arbetet verkligen är värt all den stress det tillför, framförallt vid 

tillfällen då hon upplever att verksamheten inte värdesätter det arbete hon utför samt tar 

henne för givet.  
 

“Så nu tänker jag att ibland så kan jag känna såhär att ‘usch, fy fasen att gå in där’. Så 

sitter jag fem minuter i bilen ute på parkeringen och liksom verkligen såhär ‘jaha, nu är 

det bara att pust… samla ihop sig’ och sen kommer jag in och säger ‘god morgon’ och 

så får jag liksom klistra på.”9 

 

Ur citatet kan tolkas att Linda upplever en underliggande press, även om hon inte själv 

har uttryckt det. Dock poängterar Linda att hon erhålls med mycket uppskattning från 

sina medarbetare.  
 

Två respondenter, Gunilla och Linda, påpekar att stress inte nödvändigtvis behöver vara 

negativt. Trots att Linda upplever stress i arbetslivet, påstår hon att hon mår bra av att 

ha mycket att göra. Hon påpekar dock hur viktigt det är för henne att inte upplevas som 

så pass stressad att det påverkar hennes förmåga att vara närvarande. Det som gör att 

hon står ut med stressen är att hon får mycket tillbaka av sjukvården, då hon känner att 

hon gör nytta. Hon känner att hon gör en skillnad varje dag. Gunilla anser att lite stress 

inte är skadligt och syftar till att stress även är något positivt. För att kunna uppleva 

positiv stress, tror vi att kringliggande funktioner på arbetsplatsen samt privatliv och 

hälsa måste fungera optimalt. Om organisationen inte fungerar optimalt, har vi svårt att 

tro att stress kan upplevas som positivt utan snarare associeras till något negativt. 

Respondenterna som kunde relatera stress till något positivt befann sig vid 

intervjutillfället inte under någon arbetsförändring, vilket styrker ovanstående 

påstående.  
 

8 Linda, första linjens chef, enskild intervju 2015-05-04 
9 Linda, första linjens chef, enskild intervju 2015-05-04 
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Vi kan konstatera att det finns flertalet orsaker till varför första linjens chefer upplever 

stress i arbetslivet. Enligt respondenterna är de främsta anledningarna till upplevd stress 

minskad kontroll över arbetssituationen, upplevda höga krav samt ökad 

arbetsbelastning. Stöd i privatliv samt arbetsliv har dessutom visat sig ha en positiv 

inverkan på respondenternas upplevda stressnivå.  
 

4.3 Kontroll  

Kategorin kontroll innefattar subkategorierna kontroll-lokus och fritt arbete.  
 

4.3.1 Kontroll-lokus 

Samtliga respondenter upplever att de har en viss kontroll över arbetssituationen, vilket 

deras fria och flexibla befattning skulle kunna bidra till. Dock finns det situationer som 

uppstår utanför deras kontroll, vilket majoriteten upplever som en stressor. Theorell 

(2012) hävdar att stress är en påföljd av svårigheten att behålla sin kontroll. Enligt 

respondenterna kräver oväntade händelser omplanering, vilket kan ge upphov till 

frustration. Sonja exemplifierar kontroll-lokus i situationer där exempelvis maskiner på 

enheten plötsligt slutar fungera. 
 

“Det är just när jag kan tycka att det är rörigt. Ehm… Men det handlar nog kanske om 

det där med kontroll. Jag har inte tänkt på det, men det är nog det att jag frustreras när 

jag inte kan att eh… även om jag skulle sköta mitt, så räcker inte det.”10 

 

Linda upplever att bristande struktur och situationer hon inte kan styra över skapar 

stress. Citatet påvisar att hon under intervjutillfället kom underfund med att känslan av 

förlorad kontroll beror på oväntade händelser, vilket skapar stress. Gunilla upplever att 

hennes kontroll försvinner då hon har en ökad arbetsbelastning, vilket beror på känslan 

av att hennes arbete inte utförs optimalt. Karasek och Theorell (1990) påstår att 

påföljderna av psykiska krav beror på graden av kontroll en anställd upplever över 

arbetssituationen. Därmed kan stress uppstå vid ökad arbetsbelastning, men även 

reduceras genom upplevelsen av hög kontroll (Karasek & Theorell, 1990). 
 

Tre av respondenterna befann sig under intervjutillfället i en arbetsförändring, vilket vi 

tror kan ha påverkat deras uppfattningar samt upplevelser av kontroll. Dock hade 

respondenterna skilda uppfattningar om hur arbetsförändringen påverkade känslan av 

10 Linda, första linjens chef, enskild intervju 2015-05-04 
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kontroll. Sonja påstår att hon upplever kontroll i sin roll som chef, men på grund av den 

tillfälliga arbetssituationen har hennes kontroll minskat. Kontroll-lokus associeras med 

anställdas arbetsmiljö, vilket även coping gör. Coping syftar till hur en individ väljer att 

hantera stressiga situationer utifrån hennes samspel med omgivningen. Känslan av 

upplevd kontroll över arbetssituationen antas kunna öka med hjälp av förståelse för 

varandra och gemensamma uppsatta mål. Det bidrar till att medarbetare upplever större 

delaktighet i organisatoriska beslut. (Theorell, 2003, Theorell, 2012) Linda uttrycker 

hur viktigt det är att tydliggöra mål för medarbetarna samt att kunna åsidosätta 

individuella mål och behov för att istället värna om enhetens gemensamma mål.  
 

Under intervjutillfället nämner Charlotta fördelar respektive nackdelar med upplevd 

kontroll. En fördel är den frihet som befattningen medför gällande disponering av egna 

arbetsuppgifter. En nackdel är att den kontroll som befattningen innebär, kan bidra till 

en känsla av ensamhet. Hon måste nämligen själv förmedla ledningens beslut till sina 

medarbetare och fatta vissa beslut utan möjlighet till diskussion. 
 

Trots att samtliga deltagare upplever kontroll-lokus i arbetslivet, kan vi utläsa att 

respondenterna kan hantera uppkomsten av oväntade händelser. Samtliga respondenter 

anser att det viktigt att kunna släppa tankarna på arbetet när de kommer hem för att 

kunna koppla av. Linda förklarar under intervjun att hon har en familj som kräver 

hennes tid likväl. Hon försöker påminna själv sig att hennes lön baseras på 40 timmar 

och om hon inte kan utföra sitt arbete inom det tidsintervallet, har hon helt enkelt för 

mycket att göra. Charlotta uppger att hennes privatliv och familj är den främsta 

anledningen till varför hon försöker undvika att arbeta övertid. Istället utför hon de 

arbetsgifter hon inte hunnit nästkommande dag.  
 

“Jag skall hålla. Och så blir jag sådär att, ‘fine, det får vara väl’ och jag har gjort mitt 

bästa.”11 

 

Kerstin anser å andra sidan att övertid är en del av hennes befattning och någonting som 

kan krävas av henne periodvis. Hon hävdar dock att privatlivet inte skall behöva bli 

lidande på grund av arbetet och hänvisar till en period i hennes liv då barnen var små 

och det var svårt att finna en balans mellan arbets- och privatlivet. Sonja har tidigare 

arbetat mycket övertid, men har valt att förändra arbetssituationen, då hon tyckte att 

11 Charlotta, första linjens chef, enskild intervju 2015-05-04 
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stressen påverkade henne. Hon är noga med att tänka att det hon hinner, det hinner hon, 

vilket är tillräckligt bra.  
 

Övertid är inte längre lika förekommande för respondenterna och de har funnit strategier 

för att kunna koppla av på fritiden. Dock har flertalet respondenter märkt att de under 

sin fritid omedvetet kan associera händelser till arbetet. Exempelvis säger två 

respondenter, Gunilla och Linda, att det främst är under vardagssysslor såsom 

promenader eller tv-tittande som arbetet gör sig påmint. Sonja berättar att hon kan 

drömma om arbetet och komma på saker hon missat under arbetsdagen. Gunilla hävdar 

att rollen som första linjens chef blir till en livsstil, vilket innebär att det hela tiden kan 

dyka upp arbetsrelaterade tankar. Dock tror vi inte att dessa scenarier endast gäller för 

första linjens chefer inom offentlig sjukvård, utan att tankar förknippade med arbetet 

kan dyka upp oberoende befattning eller yrke.  
 

”Jag försöker att undvika det [övertid], det är kanske det som gör att många slutar.”12 

 

Flertalet respondenter upplever stress på grund av inplanerade möten, 

arbetsförändringar eller då tid utnyttjas ineffektivt. Majoriteten av respondenterna har 

hittat strategier för att inte låta sig påverkas av oväntade händelser utan kan koppla av 

när de kommer hem, trots att arbetet kan göra sig påmint på fritiden. Endast en 

respondent, Kerstin, anser att övertid tillhör chefsbefattningen. Vad som är intressant är 

att Kerstin arbetar i ett delat chefskap med en kollega som inte delar hennes uppfattning 

om övertid. Det tyder på att det finns olika perspektiv på övertid. Flertalet respondenter 

accepterar det utförda arbetet som tillräckligt bra, varav Charlotta menar att de som 

chefer faktiskt “skall hålla”. Trots att övertid kan ge upphov till stressymptom, tror vi 

även att övertid kan medföra positiva konsekvenser i form av arbetsro och tid för 

planering och på så sätt reducera den upplevda stressen i arbetslivet. Charlotta uppfattar 

exempelvis övertid som ett tillvägagångssätt för att undvika att “bygga berg”. Vi tror 

dessutom att uppfattningen gällande övertid kan variera beroende på om respondenterna 

själva får planera sin övertid eller om verksamhetschefen ber dem arbeta över. 

 
 

12 Gunilla, första linjens chef, enskild intervju 2015-05-04 
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4.3.2 Fritt arbete 

Rollen som första linjens chef är associerad med frihet under ansvar och respondenterna 

definierar fritt arbete som möjligheten att själva kunna disponera sina arbetsuppgifter. 

Att kunna styra sitt arbetsupplägg kan bidra till en känsla av kontroll. Teorin benämner 

den anställdes kontroll över ordningsföljd och utförande av arbetsuppgifter samt 

planering och val av arbetsmetod som uppgiftskontroll (Jeding & Theorell, 1999).  
 

[...] “Jag trivs jättebra med jobbet jag har, och det handlar mycket om frihet, alltså att 

jag kan jobba med frihet under ansvar, frihetsgraden är viktig för mig för att jag skall 

göra ett bra jobb, jo.”13 

 

Planering är viktigt för samtliga respondenter. Utan planering upplever första linjens 

chefer att de förlorar kontroll, vilket leder till stress. Lika viktigt som egen planering är 

övriga anställdas planering. En respondent, Linda, hävdar att hennes känsla av kontroll 

baseras på att alla inom verksamheten har en bra planering. De respondenter som 

genomför en arbetsförändring, kan för tillfället inte fullfölja deras långsiktiga planering 

på grund av omständigheterna. Planeringen brister till följd av oväntade beslut som 

kräver prioritering och omplanering, vilket gör att respondenterna måste tänka om. Vi 

antar att de på grund av omständigheterna förlorar den minimala kontroll som de 

upplever, då respondenterna tvingas till omplaneringar. Å andra sidan har de 

möjligheten att planera om eftersom de har ett fritt arbete.  
 

“Jag måste prioritera, men jag kan också liksom välja att planera min dag själv. [...] 

för då kan man få det där att pysa ut lite, alltså att det blir stressigt.”14 

 

Eva är en av tre första linjens chefer som befinner sig i arbetsförändring. Hon hävdar att 

möjligheten att planera sitt arbetsupplägg kan reducera hennes upplevda stressnivå i 

arbetslivet. Därmed kan vi tyda att respondenterna under arbetsförändringen upplever 

en högre stressnivå, då de inte kan planera långsiktigt.  
 

Under intervjutillfällena uppgav samtliga respondenter att de har möjligheten att själva 

disponera sina arbetstider. Linda menar att hon kan välja om hon vill arbeta hemifrån 

eller börja sin arbetsdag senare. Hälften av respondenterna har ett inflytande på 

13 Gunilla, första linjens chef, enskild intervju 2015-05-04 
14 Eva, första linjens chef, enskild intervju 2015-05-04 
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verksamheten och kan vara med och påverka organisatoriska beslut. Sammantaget tyder 

allt på deltagande i beslutsfattande, vilket Jeding och Theorell (1999) definierar som 

den kontroll en anställd upplever över dess arbetstider samt den anställdes inflytande 

vid arbetsförändringar.  
 

“Ja, alltså i den här verksamheten så bygger vi framtiden och jag går ju in och 

påverkar hur den här verksamheten i [...] regionen skall se ut flera år framöver.”15 

 

Vi kan tyda att flertalet respondenter värdesätter uppgiftskontroll och ett fritt arbete, 

vilket kan reducera upplevd stress. Möjligheten att kunna planera sitt arbetsupplägg och 

därmed påverka arbetssituationen är också viktigt för samtliga respondenter. Det skiljer 

sig dock i vilken utsträckning de kan planera långsiktigt, vilket utöver 

arbetsförändringar skulle kunna bero på vilken enhet de arbetar på. Det får oss att 

reflektera kring om respondenternas arbete verkligen är så fritt som de får det att 

framstå. Första linjens chefer blir inte allt sällan avbrutna i arbetet på grund av oväntade 

händelser, vilket kräver omplanering. Kerstin påstår att hon kan planera till 75 procent, 

vilket vi tolkar som att hon lämnar en marginal för oväntade händelser. Deras funktion 

kanske inte fungerar på annat sätt än att de måste vara flexibla, vilket skulle kunna 

uppfattas som fritt. Vi antar att det kräver mer flexibilitet av respondenterna som 

genomgår arbetsförändringen, då de saknar struktur på arbetsplatsen. Charlotta 

definierar fritt arbete som möjligheten att själv kunna planera in möten, vilket vi tolkar 

som en nödvändighet för att hon skall kunna vara så anpassningsbar som befattningen 

kräver.  

 

4.4 Stöd 

Kategorin stöd innefattar subkategorierna stöd i privatlivet, stöd i arbetslivet, 

utvecklingsmöjligheter och ensamhet. 

 

4.4.1 Stöd i privatlivet 

Enligt Theorell (2012) kan stöd i privatlivet till en viss del substituera för bristfälligt 

stöd i arbetslivet samt bidra till bättre hälsa. Samtliga respondenter upplever stöd från 

nära och kära, vilket de anser är av stor betydelse. Sonja menar att stöd från familjen är 

viktigt, speciellt vid upplevda problem på arbetsplatsen.  

15 Sonja, första linjens chef, enskild intervju 2015-05-04 
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“Jag hade inte... varit där jag är idag så att säga utan det stödet.”16 

 

Enligt Thylefors och Persson (refererade i Lennéer Axelson & Thylefors, 2005) kan 

bristfälligt stöd på arbetsplatsen till en viss del ersättas av stöd hemifrån. Utifrån 

intervjumaterialet kan vi konstatera att respondenterna värderar stöd hemifrån, dock kan 

vi inte dra någon slutsats gällande i vilken utsträckning stöd hemifrån kan substituera 

för bristfälligt chefsstöd.  
 

Enligt respondenterna kan stöd upplevas på olika sätt. Linda upplever stöd från sin 

sambo på så sätt att hon kan avreagera sig på honom, medan Charlotta och Eva finner 

stöd i familjemedlemmar som är verksamma inom andra branscher och som bidrar med 

kloka synpunkter på arbetsrelaterade problem. Charlotta menar att stödet hemifrån 

flertalet gånger har underlättat för hur hon skall agera i situationer. Intressant är att 

reflektera kring hur samtliga respondenters hälsa och arbetssituation hade påverkats om 

respondenterna inte upplevt stöd hemifrån. Vi antar att respondenterna hade kunnat 

avreagera sig i arbetslivet och även blivit påverkade ur ett hälsoperspektiv. Hittills har 

vi antagit att stöd i privatlivet till en viss del kan substituera för bristfälligt stöd i 

arbetslivet, dock har uppfattningen ändrats efter att vi genomfört intervjuerna samt 

tolkat materialet. Under flertalet intervjuer reagerade respondenterna starkt och visade 

med reaktioner och ord på betydelsen av stöd i privatlivet. Vi kan därmed konstatera att 

stöd i privatlivet troligen är mer väsentligt än stöd i arbetslivet.  
 

4.4.2 Stöd i arbetslivet 

Respondenterna anser att det är viktigt att känna stöd i arbetslivet, däremot finns det en 

variation i huruvida de upplever att de får tillräckligt med stöd. Linda skulle vilja känna 

stöd och uppskattning kontinuerligt och inte enbart då någonting negativt sker. Hon 

saknar bekräftelse från ledningen att hon utför ett bra jobb som första linjens chef och 

menar att ledningen är mer benägen att agera då problem uppstår. Karasek och Theorell 

(1990) hävdar att stöd i form av positiv feedback samt viljan att sträva efter bra 

relationer kan ha en positiv inverkan på hälsan. Det påvisar betydelsen för att första 

linjens chefer bör känna stöd i varje situation. Sonja uppger att hon upplever ett 

emotionellt stöd från sina biträdande kollegor, men även ett praktiskt stöd, vilket 

innebär att de hjälper varandra med arbetsrelaterade saker så som nyanställning av 

16 Sonja, första linjens chef, enskild intervju 2015-05-04 
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personal. Hon är tydlig med att det inte ingår i hennes chefsbefattning att få stöd från 

underställda, utan att hon är deras stöttepelare. 
 

“[...] Det är jag som stödjer dem. Det ligger inte i min roll att jag skall få stöd från 

medarbetarna.”17 

 

Jeding och Theorell (1999) presenterar studier som visar att stöd från 

verksamhetschefen är av större betydelse än stöd från medarbetare. Enligt Firth et al. 

(2004) har chefsstöd en positiv inverkan på det psykiska välbefinnandet samt reducerar 

risken för att första linjens chef lämnar sin befattning. Däremot anser Eva att stöd från 

medarbetare är viktigt då det är nödvändigt att ha medarbetarna med sig för att kunna 

göra ett bra jobb.  
 

Vad innebär det för respondenterna att känna stöd från medarbetarna? Eva hävdar att 

medarbetarnas stöd är av stor betydelse och påstår att det nästan är omöjligt att 

genomföra förändringar utan deras stöd och tillit. Sonja anser att det ingår i hennes roll 

att stötta medarbetarna och inte tvärtom, medan Linda uppfattar medarbetarstöd som att 

erhålla bekräftelse och uppskattning från medarbetare. Gunilla uppgav att hon arbetat 

mycket med medarbetarskap och värdesätter det.  
 

Kerstin anser att det som skall vara stödfunktionen för henne och hennes enhet inte 

fungerar optimalt. Även då hon upplever stöd från sin närmaste chef, önskar hon att 

sjukhuset och landstinget visade stöd. Bristfälligt stöd är främsta orsaken till att Kerstin 

upplever stress i arbetslivet. Gunilla hävdar att hon uppfattar stödfunktionen på ett 

liknande sätt. Flera respondenter arbetar i ett delat chefskap, vilket innebär att de 

upplever stöd från varandra. Två av respondenterna reflekterar över ifall de inte är lika 

utsatta som de första linjens chefer som arbetar ensamma. Gunilla menar att hon 

upplever en skillnad med att arbeta i ett delat chefskap, då hon alltid har någon att 

diskutera beslut med. Charlotta arbetar enskilt och upplever ibland en känsla av 

ensamhet då hon måste ta majoriteten av alla beslut själv.  
 

“Dels har vi ju varandra inom den här organisationen (regionen), det är ganska skönt 

tycker jag. För annars är jag ju själv på min avdelning.”18 

17 Sonja, första linjens chef, enskild intervju 2015-05-04 
18 Charlotta, första linjens chef, enskild intervju 2015-05-04 
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Eva påvisar betydelsen av att känna stöd för sina tankar, idéer samt planering, men även 

vid svåra situationer, vilket hon upplever att hon får. Hon tycker dessutom att hon kan 

diskutera idéer med hennes tillfälliga verksamhetschef. Eva hävdar att det är särskilt 

viktigt att stötta sina biträdande kollegor, eftersom de för tillfället inte upplever fullt 

stöd från ledningen på grund av arbetsförändringen. Återigen påvisas betydelsen av att 

sträva efter bra relationer i arbetslivet.  
 

4.4.3 Utvecklingsmöjligheter  

Enligt respondenterna är möjligheten till personlig samt yrkesmässig utveckling högst 

betydelsefull. Det är viktigt för att undvika stagnation och kunna blicka framåt, vilket 

Linda anser är avgörande för att hon skall arbeta kvar. En studie påvisar att en anledning 

till varför första linjens chefer väljer att lämna sin befattning är på grund av bristfälliga 

utbildnings- och utvecklingsmöjligheter (Skytt, Ljunggren & Carlsson, 2007). Fem av 

sex respondenter uppger att de har blivit informerade om de utbildningar som erbjuds 

samt fått positiv respons från arbetsgivare gällande de kurser och program de önskar 

läsa.  
 

“Jag har tänkt att jag skall vidare i chefsbanan och [...] jag vet att man kan utvecklas 

inom detta.”19 

 

Sonja läser för tillfället en kurs och har anmält sig till ytterligare kurser och program. 

Charlotta läser ett chefsprogram och uppger att hennes chef är positivt inställd till fler 

kurser. Linda uttrycker glädje över att få delta i en kurs om utvecklande ledarskap samt 

berättar vilken “enorm kick” hon fick då hon deltog i landstingets traineeprogram. 

Enligt Karasek och Theorell (1990) är det viktigt med utmaningar inom arbetslivet för 

att upprätthålla motivationen och inte försumma individens förmågor. Brist på 

utveckling kan ha en negativ påverkan på individens psykiska välbefinnande samt 

produktivitetsnivå. Eva tvekar kring frågan ifall hennes nuvarande arbetsplats erbjuder 

utbildningar, då hon inte är vidare insatt i frågan. Hon hävdar dock att hon läst kurser 

som erbjudits på hennes tidigare arbetsplatser och menar att det är viktigt att 

arbetsgivare investerar i första linjens chefer.  
 

19 Sonja, första linjens chef, enskild intervju 2015-05-04 
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Trots att verksamhetschefen avgör vilka kurser och program som är lämpliga att läsa för 

deras chefsposition, anser Gunilla att det är första linjens ansvar att initiera det. Hon 

menar att det är hennes eget ansvar att se till att hon får den personliga utvecklingen hon 

önskar samt möjligheten att få delta i kurser och program. För henne är det viktigt med 

individuell utveckling och hon har själv valt att engagera sig i det, då det finns fördelar 

med personlig utveckling.  
 

“[...] man behöver känna sig själv för att kunna hantera väldigt många olika situationer 

[...].”20 

 

Gunilla reflekterar även kring ifall det föreligger en skillnad mellan första linjens chefer 

gällande att våga ta för sig av de utbildningsmöjligheter som erbjuds, beroende på hur 

länge de har haft sin befattning. Det är intressant att undersöka huruvida Gunillas 

reflektion överensstämmer med övriga respondenters uppfattningar. Linda och Sonja 

har endast haft sin befattning i knappt ett år men har båda höga ambitioner gällande 

individuell utveckling och har planerat att fortsätta läsa kurser inom ledarskap. Även 

Kerstin, respondenten som besuttit sin befattning längst, anser att personlig utveckling 

bör prioriteras. Vi kan därmed inte påstå att vi funnit ett samband mellan antal år inom 

befattningen och huruvida de “vågar ta för sig” av de utbildningar som erbjuds. För 

flertalet respondenter är utvecklingsmöjligheter högst väsentligt och en förutsättning för 

att de skall trivas i sin roll. Enligt Linda erbjuder landstinget varierande 

utvecklingsmöjligheter, vilket skulle kunna vara en anledning till att hon inte kan 

föreställa sig att arbeta utanför organisationen. 
 

4.4.4 Ensamhet  

Utifrån flertalet svar kan vi tyda att respondenterna förmedlar en känsla av ensamhet. 

Charlotta upplever att nackdelen med hennes befattning är att det medför en känsla av 

ensamhet, främst då det gäller beslutsfattande eftersom hon inte har någon att diskutera 

med. Hon exemplifierar med ett tillfälle då hon tvingades förmedla till hennes 

medarbetare att de behövde arbeta övertid, vilket hon upplevde som svårt utan någon 

vid sin sida. Sådana situationer får henne att uppleva en känsla av ensamhet och 

utsatthet. 
 

20 Gunilla, första linjens chef, enskild intervju 2015-05-04 
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Hon fortsätter med att berätta att hon upplever stöd från sin verksamhetschef och även 

får handledning, men det faktum att hon ändå upplever ensamhet får oss att ifrågasätta 

vilken effekt det stödet har för en individ som ändå upplever en känsla av ensamhet? Vi 

kan konstatera att respondenten känner emotionellt stöd, men vi anser att hon troligen är 

i ett större behov av praktiskt chefsstöd. En annan respondent, Sonja, arbetar i delat 

chefskap, men även hon hävdar att hon ibland upplever en känsla av ensamhet, vilket 

citatet påvisar. Den upplevda ensamheten grundar sig i det faktum att hon står ensam för 

sin enhet gentemot andra yrkesgrupper.   
 

“Det är en ensam position ibland. Och man måste vara lite tuff ibland, så att säga, mot 

andra yrkesgrupper. Man måste värna om medarbetarna på ett sätt som kan ta lite kraft 

och energi.”21 

 

Vi anser att ensamhet troligtvis kan upplevas i perioder till följd av yttre 

omständigheter, så som arbetsförändringar. Utifrån intervjumaterialet och Charlottas 

specifika svar, tycker vi oss även kunna tyda att upplevd ensamhet kan relateras till en 

känsla av utsatthet.     
 

4.5 Respondenternas placering i krav-kontroll-stödmodellen 

I slutet av intervjutillfällena bad vi samtliga respondenter att placera sig i den kvadrant 

de främst kunde relatera sin arbetssituation till för att kunna jämföra teoretiska 

beskrivningar med respondenternas verklighet. Kvadranterna är en del av krav-kontroll-

stödmodellen och består av: avspänt arbete, aktivt arbete, passivt arbete samt spänt 

arbete.  
 

Majoriteten av respondenterna tvekade innan de valde kvadrant, varav fyra av sex 

upplevde deras arbete som aktivt. En femte respondent placerade sig efter noggrant 

övervägande inom kvadranten spänt arbete på grund av den tillfälliga 

arbetsförändringen. Ett grundantagande i krav-kontroll-stödmodellen är 

anspänningshypotesen, vilken kan relateras till spänt arbete på så sätt att låga krav i 

samband med låg kontroll över egen arbetssituation kan leda till psykiska besvär. I en 

sådan situation kan socialt stöd underlätta för att den anställde skall uppleva situationen 

som hållbar. (Jeding & Theorell, 1999) Linda kunde inte lämna ett klart besked då hon 

21 Sonja, första linjens chef, enskild intervju 2015-05-04 
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hade svårt att avgöra hur mycket kontroll hon upplever, men eftersom hon däremot 

anser sig ha höga krav placerade hon sig mellan ett aktivt och spänt arbete.  
 

Några av respondenterna uttrycker att de mår bra av ett högt arbetstempo, vilket 

kännetecknas av ett aktivt arbete. På samma sätt hävdar respondenterna att lite upplevd 

stress i arbetslivet är positivt. Vi antar att ett högt arbetstempo under rätt förutsättningar 

upplevs som positivt. Det innebär att verksamheten och funktioner runt omkring skall 

fungera felfritt för att den anställde skall uppleva stress som positivt.   
 

Enligt Karasek och Theorells (1990) yrkesfördelning i krav-kontroll-stödmodellen 

placeras första linjens chefer i kvadranten aktivt arbete, vilken kännetecknas av höga 

krav och hög kontroll samt illustreras i figur 2.2. Utifrån vår studie kan vi konstatera att 

teorin stämmer överens med respondenternas verklighet. Vi kan anta att Sonja också 

hade kännetecknat sitt arbete som aktivt om det inte vore för den pågående 

arbetsförändringen, vilken beskrivs i citatet nedan. 
 

“Ja, alltså det snurrar arbetssituationen just nu. Man springer på olika möten och det 

är svårt att greppa situationen, så det är för mycket just nu.”22 

 

Utifrån intervjumaterialet kan vi till en viss del instämma att respondenterna faktiskt 

befinner sig i de kvadranter de valde att placera sig i under intervjutillfället. Det som 

förvånade oss var att endast en av de respondenter som genomgår arbetsförändringen 

upplevde att hon hade minskad kontroll, vilket var anledningen till att hon placerade sig 

i kvadranten spänt arbete. Det fick oss att reflektera kring ifall andra respondenter inom 

arbetsförändringen anpassat sina svar. En annan orsak till att respondenterna inom 

arbetsförändringen placerade sig olika, skulle kunna bero på skilda uppfattningar om 

innebörden av kontroll, vilket samtliga respondenter hade.  
 

4.6 Att lämna sin chefsbefattning 

Utifrån intervjuerna kan det utläsas att endast två respondenter, Linda och Kerstin, haft 

återkommande tankar på att lämna sin befattning. Linda hävdar att hon har tankar på att 

lämna sin chefsbefattning varje vecka, speciellt vid tillfällen då hon känner att hennes 

arbete inte värdesätts utan tas för givet. Kerstin uppger att hon har funderat på att lämna 

sin befattning flertalet gånger. Gunilla berättar att hon till en början som första linjens 

22 Sonja, första linjens chef, enskild intervju 2015-05-04 
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chef hade funderingar på att säga upp sig på grund av en arbetsförändring, dock har 

tanken inte varit återkommande. Charlotta hävdar att hon inte kan föreställa sig att 

arbeta med någonting annat än vad hon gör, däremot är hon osäker på ifall hon kommer 

att arbeta kvar på enheten i framtiden. Sonja påstår att hon inte skulle kunna tänka sig 

att lämna sin befattning, så länge arbetet inte påverkar hennes privatliv. Eva har inte 

delgett information om ifall hon har funderat på att lämna sin befattning.  
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5. Diskussion och slutsats  

Uppsatsens syfte är att öka förståelsen för vilken inverkan krav, kontroll och stöd har på 

första linjens chefs beslut att lämna sin chefsposition. Statistik visar att ungefär en 

fjärdedel av chefer inom offentlig sektor lämnar sin befattning inom två år (Stengård et 

al., 2013) samt 40 procent inom fyra år (Skagert, Dellve & Ahlborg, 2012). Det medför 

ett ekonomiskt problem då det är kostsamt för samhället (Glanzelius & Berggren, 

2006). Det föreligger även ett psykosocialt problem till följd av chefers stressiga 

arbetsmiljö, vilket kan leda till psykisk ohälsa och vara avgörande för beslutet att lämna 

chefspositionen (Bernin, Theorell & Sandberg, 2011). För att uppfylla syftet valde vi att 

genomföra sex stycken kvalitativa intervjuer.  
 

Utifrån samtliga intervjuer kan vi konstatera att två av sex respondenter haft funderingar 

på att lämna sin chefsposition. Det fick oss att reflektera kring varför statistiken inte 

överensstämmer med respondenternas svar, trots att samtliga respondenter upplever 

stress, höga krav samt till en viss del minskad kontroll och bristfälligt stöd. Flertalet 

respondenter upplever hög kontroll över arbetssituationen, vilket innebär att krav som 

upplevs höga inte nödvändigtvis behöver leda till stress. Oväntade händelser utanför 

respondenternas upplevda kontroll försvårar däremot arbetsprestationen, vilket upplevs 

som stressigt. Samtliga respondenter värdesätter fritt arbete, vilket befattningen 

innefattar. Respondenterna har funnit strategier för att hantera övertidsarbete och vi kan 

konstatera att övertidsarbete både kan medföra stress såväl som bidra till arbetsro och 

tid för planering. Samtliga respondenter upplever stöd från verksamhetschef, 

medarbetare eller i privatlivet. Stöd i arbetslivet är viktigt både emotionellt och praktiskt 

samt efterfrågas vid alla situationer och inte enbart vid svårigheter. Vi kan slutligen 

konstatera att upplevt stöd i privatlivet är av större betydelse än stöd på arbetsplatsen, 

vilket förvånade oss. 
 

Uppsatsens resultat påvisar betydelsen av stöd och eget beslutsutrymme, varav 

beslutsutrymme är synonymt med känslan av upplevd kontroll. Det är viktigt att 

arbetsgivaren förser första linjens chefer med stöd, både emotionellt och praktiskt, för 

främjandet av en välfungerande psykosocial arbetsmiljö. Resultatet visar att 

arbetsgivaren kan ställa krav som kan uppfattas som förhållandevis höga under 

förutsättningarna att första linjens chefer upplever hög kontroll över arbetssituationen.  
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Vilka faktorer skulle kunna leda till att respondenterna väljer att lämna sin 

chefsposition? Samtliga respondenter delar uppfattningen att brist på 

utvecklingsmöjligheter skulle kunna leda till att de lämnar sin befattning eller 

organisation. Fler anledningar skulle kunna vara ifall privatlivet blir lidande på grund av 

arbetssituationen, ifall det sker organisatoriska förändringar som påverkar första linjens 

chefers funktion eller om verksamheten inte fungerar optimalt, vilket skapar 

frustrationer.  
 

Vi kan konstatera att faktorerna krav, kontroll och stöd inte varit så pass signifikanta för 

första linjens chefers beslut att lämna sin chefsposition som vi tidigare antagit. Trots att 

faktorerna är betydelsefulla för första linjens chefer, kan vi inte dra någon slutsats kring 

huruvida faktorerna är avgörande för beslutet att lämna befattningen. Den statistik som 

påvisar att ungefär en fjärdedel av chefer inom offentlig sektor avgår inom två år 

(Stengård et al., 2013) kan därmed ifrågasättas beträffande applicering på offentlig 

sjukvård. Det är möjligt att statistiken är baserad på andra offentliga verksamheter eller 

att statistiken inkluderat andra faktorer utöver krav, kontroll och stöd.  
 

Framtida forskning bör fokusera på andra faktorer som har visat sig vara väsentliga för 

respondenterna, främst utvecklingsmöjligheter och balans mellan privatliv och arbetsliv. 

Krav-kontroll-stödmodellen uppkom under 1970-talet (Karasek & Theorell, 1990), 

vilket innebär att samhället har förändrats sedan dess, speciellt för kvinnor. Det är 

framförallt under de senaste decennierna som kvinnor fått möjligheten att inta 

chefspositioner. Vi tror att modellen under tidigare forskning främst applicerats på män, 

då samhället varit mansdominerat. Baserat på våra förutfattade meningar, antar vi att 

män och kvinnor har olika värderingar och prioriteringar i privat- och arbetsliv. Vi är 

medvetna om att resultatet kan ha påverkats då vi endast intervjuat kvinnliga första 

linjens chefer. Samtliga respondenter associerade flertalet intervjufrågor till privat- och 

familjelivet, något som vi antar att män troligtvis inte fokuserat lika mycket på, vilket 

innebär att utfallet hade skiljt sig. Dock är majoriteten av första linjens chefer kvinnor 

(Molin, 2012) och att inkludera män skulle troligtvis inte gjort urvalet lika 

representativt. Däremot anser vi att ett urval på sex personer inte kan representera 

samtliga första linjens chefer inom offentligt sjukvård. Det faktum att vi inte inkluderat 

första linjens chefer som redan lämnat sin chefsbefattning kan också ha påverkat 

studiens resultat, vilket vi är medvetna om.  
 

 45 



  
 

Referenser 
 
Andersson-Felé, L. (2003). Hur många direkt underställda kan en chef ha? - Om 

kontrollspann i vård och omsorg. Socialstyrelsen.  
 

Bernin, P., Theorell, T. & Sandberg, C. G. (2001). Biological Correlates of Social 

Support and Pressure at Work in Managers. Integrative Physiological and Behavioral 

Science 36, ss. 121-136.  
 

Björklund, C., Karlsson, M. L., Jensen, I., Hagberg, J. & Bergström, G. (2011). 

Hierarkier av hälsa, chefers hälsa och psykosociala arbetsmiljö i kommuner och 

landsting. Stockholm: Karolinska institutet.   
   

Blundel R. & Lockett N. (2011). Exploring entrepreneurship  practices and 

perspectives. Oxford: university press.  
 

Brandsma, E. (2012). Tema första linjens chefer. Chefstidningen. 

http://chefstidningen.se/reportage/tema-forsta-linjens-chef  
 

Bryman, A. & Bell, E. (2011). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 1:2. uppl., 

Malmö: Liber Ekonomi. 
 

Drakenberg, M. (1997). Mellanchefer: Från ledningens redskap till verksamhetens 

motor. Lund: Studentlitteratur. 
 

Dwyer, D. J. & Ganster, D. C. (1991). The effects of job demands and control on 

employee attendance and satisfaction. Journal of Organizational Behavior, 12 (7), ss. 

595-608. 
 

Firth, L., Mellor, D. J., Moore, K. A. & Loquet, C. (2004). How can managers reduce 

employee intention to quit? Journal of Managerial Psychology, 19 (2), ss. 170-187.  
 

Fletcher, B. C. & Jones, F. (1993) Refutation of Karasek’s demand-discretion model of 

occupational stress with a range of dependent measures. Journal of organizational 

behavior, 14,  ss. 319-330.  
 

46 
 

http://chefstidningen.se/reportage/tema-forsta-linjens-chef


  
 

Glanzelius, M. & Berggren, I. (2006). Vart tar alla våra skattepengar. Välfärd, (2), ss. 

16-17. 
 

Henricson, M. (2013). Vetenskaplig teori och metod. Från idé till eximination inom 

omvårdnad, Upplaga 1:2. Pozkal, Polen: Studentlitteratur.  
 

Holmberg, I. & Henning, R. (2003). Offentligt ledarskap - om förändring, förnyelse och 

nya ledarideal. Malmö: Studentlitteratur. 
 

Jeding, K. & Theorell, T. (1999). Hur mäts hälsa? I Jeding, K., Hägg, G. M., Marklund, 

S., Nygren, Å., Theorell, T. & Vingård, E. (Red.), Ett friskt arbetsliv  - fysiska och 

psykosociala orsakssamband samt möjligheter till prevention och tidig rehabilitering, 

ss. 11-17. Arbete och Hälsa, vetenskaplig skriftserie 1999:22. Stockholm: 

Arbetslivsinstitutet. 
 

Jeding, K. & Theorell, T. (1999). Arbetsorganisation och hälsa. I Jeding, K., Hägg, 

G,M., Marklund, S., Nygren, Å., Theorell, T. & Vingård, E. (Red.), Ett friskt arbetsliv  - 

fysiska och psykosociala orsakssamband samt möjligheter till prevention och tidig 

rehabilitering, ss. 27-36. Arbete och Hälsa, vetenskaplig skriftserie 1999:22. 

Stockholm: Arbetslivsinstitutet.  
 

Jeding, K. & Theorell, T. (1999). Arbetets uppläggning och hälsa. I Jeding, K., Hägg, 

G,M., Marklund, S., Nygren, Å., Theorell, T. & Vingård, E. (Red.), Ett friskt arbetsliv  - 

fysiska och psykosociala orsakssamband samt möjligheter till prevention och tidig 

rehabilitering, ss. 37-53. Arbete och Hälsa, vetenskaplig skriftserie 1999:22. 

Stockholm: Arbetslivsinstitutet.  
 

Johnson, J. V. & Hall, E. M. (1988). Job strain, work place social support and 

cardiovascular diseases: A cross- sectional study of a random sample of the Swedish 

working population. American journal of public health 10 (78) ss. 1336-1342.  
 

Karasek, R. A. (1979). Job Demands, Job Decision Latitude, and Mental Strain: 

Implications for Job Redesign. Administrative Sciense Quarterly, 24, ss.  285-308.  
 

Karasek, R. A. & Theorell, T. (1990). Healthy work: Stress, productivity and the 

reconstruction of working life. New York: Basic Books.  

 47 



  
 

Lenneér-Axelson, B. & Thylefors, I. (2005). Arbetsgruppens psykologi. Stockholm: 

Natur Kultur Akademisk. 
 

Molin, K. (2012). Första linjens chefer - arbete, utveckling och oro. (Novus).   

https://akademssr.se/sites/default/files/filefQ3i60 [2015-04-24] 

 

Nilsson, C. (2013). Offentlig och privat vård [läroobjekt] 

http://www.1177.se/Stockholm/Regler-och-rattigheter/Offentlig-och-privat-vard/ [2015-

04-21] 

 

Parkes, K. R., Mendham, C. A. & von Rabenau, C. (1994). Social Support and the 

Demand-Discretion Model of Job Stress: Tests of Additive and Interactive Effects in 

two Samples. Journal of Vocational Behavior, 44, ss. 91-113. 
 

Psykologguiden (2015). Försvarsmekanism. [läroobjekt].  

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=f%F6rsvarsmekanism [15-05-21] 
 

Schartau, M. B. (1997). Hemtjänstassistentens roll - svårigheter och möjligheter. I 

Drakenberg, M. (red.), Mellanchefer - Från ledningens redskap till verksamhetens 

motor, ss. 12-25. Lund: Studentlitteratur.  
 

Siegrist, J. (1996). Adverse Health Effects of High-Effort /Low-Reward Conditions. 

Journal of Occupational Health Psychology, ss. 27-41.  
 

Skagert, K., Dellve, L. & Ahlborg, G. Jr. (2012). A prospective study of managers' 

turnover and health in a healthcare organization. Journal of Nursing Management, 20 

(7): ss. 889-899.  
 

Skytt, B., Ljunggren, B. & Carlsson, M. (2007). Reason to leave: the motives of first-

line managers’ for leaving their posts. Journal of Nursing Management, 15, ss. 294–

302.  

 

Stengård, J., Berntson, E., Dellve, L., Härenstam, A., Skagert, K., Pousette, A. & 

Wallin, L. (2013). Chefers rörlighet i offentlig sektor. Göteborg: Göteborgs Universitet. 

 48 

https://akademssr.se/sites/default/files/filefQ3i60
http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=f%F6rsvarsmekanism


  
 

Theorell, T. (2003). Är ökat inflytande på arbetsplatsen bra för folkhälsan? Bollnäs: 

Statens folkhälsoinstitut.  
 

Theorell, T. (2012). Psykosocial miljö och stress. 2. uppl., Lund: Studentlitteratur. 
 

Verhoeven, C., Maes, S., Kraaij, V. & Joekes, K. (2003). The Job Demand–Control–

Social Support Model and Wellness/Health Outcomes: A European Study. Psychology 

and Health, 18, ss. 421–440.  
 

 

 49 



  
 

Bilagor 

 
Bilaga 1 – Informationsblad 

 

 
 

Informationsblad till studien 
 

Bakgrund och syfte 

Uppsatsen berör fenomenet att första linjens chefer inom offentlig sjukvård inte allt 

sällan väljer att avgå inom en snar framtid. Statistisk visar att 25 procent av chefer inom 

offentlig verksamhet lämnar sin position inom två år samt 40 procent inom fyra år. 

Syftet med uppsatsen är därmed att undersöka vilken inverkan krav, kontroll och stöd 

har på första linjens chefer samt huruvida det föreligger någon koppling till varför 

många chefer inom vården väljer att avgå.  
 

Förfrågan om deltagande 

Syftet med intervjuerna är att erhålla deltagarnas subjektiva uppfattningar om dilemmat 

med att första linjens chef inte allt sällan väljer att avgå. Med hjälp av intervjuer hoppas 

vi kunna presentera en djupare förståelse för problemet. Intervjuerna beräknas ta cirka 

30 minuter och består av semi-strukturerade frågor, vilket innebär att utöver 

förbestämda frågor kan även följdfrågor förekomma. Vi uppmuntrar en aktiv dialog.  
 

Deltagarna i studien är anonyma och kommer inte att kunna identifieras i uppsatsen.  
 

Hantering av material  

Det insamlade materialet är sekretessbelagt och kommer enbart att hanteras av 

ansvariga för studien, vilket innebär att ingen utomstående kommer att ta del av 

intervjumaterialet. Intervjuerna spelas in och kommer att raderas efter att transkribering 

skett.  
 

Frivillighet 

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta intervjun eller avstå 

från att besvara vissa frågor utan att ange skäl.  

I 
 



  
 

Hur kan jag få information om studiens resultat? 

För att ta del av studiens resultat kontakta ansvariga.  
 

Ansvariga för genomförandet av studien 

Malin Eriksson, studerar civilekonomprogrammet med inriktning mot management 

på Linnéuniversitetet i Växjö.  

 

Pauline Forsberg, studerar civilekonomprogrammet med inriktning mot management 

på Linnéuniversitetet i Växjö.  

 

Åsa Stendal, studerar civilekonomprogrammet med inriktning mot management 

på Linnéuniversitetet i Växjö.  
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Bilaga 2 – Personinformation och samtyckesformulär 

 

 

 

Personinformation 
 

Namn: 

_____________________________________________________________________ 

 

Ålder: 

_____________________________________________________________________ 

 

Kön: 

______________________________________________________________________ 

 

Antal år inom befattningen:  
 
 
 

Samtyckesformulär 
 

Jag har fått ta del av information om studien och är medveten om att jag har rätt till att 

avgöra vilka frågor jag önskar besvara. Min medverkan är anonym och jag har blivit 

informerad om att materialet enbart kommer att användas för att kunna besvara studiens 

syfte.   

 

Underskrift 
 
 
Datum och ort för genomförandet av intervju 
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Bilaga 3 – Intervjuguide 

 

Befattning 

1. Har du varit första linjens chef inom offentlig sjukvård tidigare? 

→ Om ja, varför avgick du? 

 

2. Beskriv din roll som första linjens chef.  
 

3. Stämmer beskrivningen av din befattning överens med förväntningarna du hade? 

 

4. Vad är det bästa med ditt arbete? (Vad var det bästa med befattningen första 

linjens chef?) 
 

5. Vad upplever du som mindre bra med ditt arbete? (Vad var mindre bra med din 

befattning som första linjens chef?) 

 

Socialt stöd 

6. Upplever du stöd på din arbetsplats?  
 

7. På vilket sätt kommer stödet till uttryck? (emotionellt, i arbetsuppgifter) 

 

8. Varifrån kommer stödet? (det vill säga från medarbetare eller chefer) 

 

9. Upplever du stöd från nära och kära?  

→ Om ja, vilken betydelse har detta för dig? 

 

10. Om du begår ett misstag, känner du att du får stöd från din arbetsgivare? Från 

dina underanställda?  
 

Krav 

11. Hur ser du på krav, generellt sätt? 

→ Ser du krav som något positivt eller negativt? 
 

12. Har du höga krav på dig i din roll som första linjens chef?  

→ Om inte, önskar du att det ställdes högre krav på dig?  

→ Om ja, kraven du upplever, kommer de ovanifrån eller underifrån?  
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13. Hur gör du för att finna en balans mellan krav ovanifrån och underifrån? 

→ Tycker du att detta är lätt eller svårt? 

 

14. Hur påverkas din psykiska hälsa (stress) av höga krav?  

→ Varifrån i organisationen kommer krav?  
 

15. Upplever du stress på din arbetsplats?  
 

16. Vilka är de huvudsakliga orsakerna till att du känner du stressad? 

→ På vilket sätt yttrar de sig? 

 

Kontroll 

17. Upplever du att du har kontroll över din egen arbetssituation? (Själv får 

disponera arbetsuppgifter samt avgöra hur de skall genomföras?) 

→ Om nej, varför inte? 

→ Om ja, vad känner du att du har kontroll över? 

→ Önskar du att du hade mer kontroll över din egen arbetssituation? 

 

18. På vilket sätt kan du påverka dina arbetsuppgifter?  
 

19. Känner du att du kan fatta beslut som berör organisationen?  

→ Om nej, varför inte? 

→ Om ja, på vilket sätt?  
 

Psykiskt välbefinnande 

20. Arbetar du mycket övertid?  

→ Om ja, anser du att det är en del av din roll? Är det hanterbart? 

→ Om nej, känner du att du hinner avsluta dina dagliga arbetsuppgifter? 

 

21. Hur är det med utvecklingsmöjligheter på din arbetsplats? (Utbildningar? 

Yrkesmässig utveckling? Personlig utveckling?) 

→ Om få, saknar du detta? Får du ändå den stimulans du eftersöker?  

 

 

 

 V 



  
 

Övriga frågor 

22. Hur trivs du på din arbetsplats? 

→ Om dåligt, vilka orsaker ligger bakom? 

→ Om bra, vad är det som bidrar till det? 

 

23. Har du haft tankar på att avsäga dig din befattning? 

→ Om ja, vad beror det på?  
 

24. Ser du dig arbeta kvar inom den offentliga sjukvården inom några år framöver? 

→ Om nej, varför inte? 

 

Avsluta med att visa krav-kontroll-stödmodellen och be dem placera sig själva!  
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