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Förord 

Uppsatsen handlar om varför första linjens chefer och verksamhetschefers 

förväntningar på första linjens chefers yrkesroll skiljer sig inom sjukvården. Studien 

inleddes med att Birgitta Hjalmarsson uttryckte en förfrågan till Linnéuniversitetet 

om forskning kring första linjens chefers yrkesrolls förändring över tid. Vi vill rikta 

ett särskilt tack till Birgitta Hjalmarsson som accepterade studiens nya inriktning och 

stöttade oss i vårt arbete. Tack för värdefull information och en första inblick i första 

linjens chefers yrkesroll! Vi vill även tack Eva Marcusson och Eva Ståhle vid 

Kalmar länssjukhus för hjälp att hitta deltagare till studien. Tack också till samtliga 

första linjens chefer och verksamhetschefer som har deltagit i studien och därmed 

gjort vår uppsats möjlig! 

 

Vidare vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Annika Schilling som har läst 

igenom vårt arbete ett flertal gånger och vars synpunkter och kommentarer har varit 

väldigt behjälpliga! Slutligen vill vi även rikta ett stort tack till vår examinator Kjell 

Arvidsson för den återkoppling under de opponeringstillfällen vi haft under studiens 

gång!  

 

 

Martin Menninge Ina Kalojanova  Robin Redlund 
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Sammanfattning 

 

 

Kandidatuppsats i företagsekonomi III, Organisation 15 hp, 2FE78E, 

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Kalmar, VT 2016. 

 

Författare: Robin Redlund, Ina Kaloyanova, Martin Menninge 

 

Handledare: Annika Schilling 

 

Examinator: Kjell Arvidsson 

 

Titel: Förväntingarnas dissonans 

 

Syfte: Syftet med studien har varit att utifrån ett organisatoriskt perspektiv öka 

förståelsen för hur det psykologiska kontraktet förklarar förväntningarna på FLC 

yrkesroll. 

 

Metod: Det har gjorts en fallstudie med en abduktiv ansats, som behandlat första 

linjens chefers respektive verksamhetschefernas förväntningar. Datainsamlingen har 

skett genom fokusgruppsintervjuer. 

 

Slutsats: Studien har visat att förväntningarna bidragit till att det upprättats ett 

outtalat psykologiskt kontrakt mellan första linjens chefer och verksamhetschefer. 

Genom studien har det kunnat konstateras att en omedvetenhet kring det 

psykologiska kontraktet utgjort en grund för olika missförhållanden med bas i 

parternas olika förväntningar. Vidare har det påvisat vilka konsekvenser det 

psykologiska kontraktet medfört för första linjens chefers inställning, attityd och 

motivation. 

 

Nyckelord: Första linjens chefer, verksamhetschefer, förväntningar, psykologiska 

kontrakt, missförhållanden. 
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Abstract 

Bachelor Thesis Business Administration III, Organisation 15 hp, School of 

Economics at Linneaus University of Kalmar, Spring 2016. 

 

Authors: Martin Menninge, Ina Kalojanova and Robin Redlund 

 

Advisor: Annika Schilling 

 

Examinator: Kjell Arvidsson 

 

Title: The Dissonance of expectations 

 

Purpose: The aim of the study has been from an organizational perspective increase 

understanding of how psychological contract explains the expectations of the role of 

FLM. 

 

Method: A case study with an abductive approach which dealt with the expectations 

of first line managers and operations managers respectively. The data collection was 

done through qualitative focusgroups. 

 

Conclusion: The study has shown that expectations has contributed to the 

establishment of an unspoken psychological contract between first line managers and 

operations managers. The study has found that an unawareness regarding the 

psychological contract is the cause for several incongriuties with the expectations at 

its core. Furthermore it has demonstrated what consequences the psychological 

contract has resulted in regarding the first line managers’ attitude and motivation.  

 

Key words: first line manager, operations manager, expectations, psychilogical 

contracts, incongruities
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1  Inledning 

I studiens inledning ges läsaren en kort överblick över den svenska vården och 

introduceras för begreppet första linjens chef. Därefter diskuteras och 

problematiseras begreppet första linjens chef inom vården och varför det är av vikt 

att studera det ämnet. Till sist presenteras syftet med studien och dess 

problemformuleringar. 

 

1.1 Bakgrund  

Inom det statligt finansierade välfärdssystemet utgör vård- och omsorgssektorn en 

viktig del. Media och medborgare har ett omfattande intresse av vård- och 

omsorgssektorn, vårdbarometern (2015) visar att år 2015 hade sex av tio svenskar 

stort eller mycket stort förtroende för den svenska vården. Samtidigt ansåg 67% av 

svenska folket att sjukvård och hälsa var den viktigaste politiska frågan (Opinion, 

2015). Det stora intresset för vården innebär att vårdens chefer spelar en nyckelroll i 

en av samhällets viktigaste funktioner. Förändringar i vårdsektorn berör till stor del 

allmänheten men framförallt de yrkesverksamma som leder verksamheterna. 

Cheferna ska se till att patienters behov tillgodoses men ska även säkra en hållbar 

arbetsmiljö för personalen (Larsson, 2013). Chefsbenämningar inom vården skiljer 

sig från privat sektor. Vanliga chefstitlar inom vården är exempelvis enhetschef, 

arbetsledare, omsorgschef, föreståndare och avdelningschef. Chefers benämning kan 

samtidigt bestämmas utifrån två faktorer; position i hierarkin eller personens 

arbetsuppgifter. Vanligast är dock att benämna en chefsroll utifrån dess hierarkiska 

ställning (Schartau, 1993).  

 

Första linjens chefers (FLC)1 yrkesroll inom svensk vård har under det senaste 

decenniet genomgått stora förändringar. Tidigare var FLC enbart den mest 

kompetenta sjuksköterskan på avdelningen. Arbetsuppgifterna för den tidens FLC 

var det operativa arbetet; att vårda och behandla patienter. Yrkesrollen för en FLC 

har utvecklats ifrån ett patientcentrerat arbete inklusive vård till att idag vara chef 

över avdelningens sjuksköterskor, med styrning och administrativa arbetsuppgifter i 

fokus (Ericsson & Augustinsson, 2015). Carlström (2009) förklarar att förr hade inte  

                                                 
1
 Första linjens chefer kommer att förkortas till FLC. Vi har även valt att inte göra ändelser på FLC. 
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en FLC ansvar för schemaläggning, budget eller redovisning. Eftersom FLC inte 

behövde ansvara för konfliktfyllda frågor gällande sina medarbetare uppfattades de 

vara en del av medarbetargruppen. När yrkesrollen och dess arbetsuppgifter har 

förskjutits till att en FLC även har ansvar för schemaläggning, rekrytering och 

budgetplanering innebär det ökad belastning för FLC. Arbetsbördan ökar eftersom en 

FLC förväntas fortfarande besitta sin expertkunskap och sjuksköterskekompetens. De 

administrativa, typiska chefsuppgifterna har kompletterat sjuksköterske-rollen, inte 

ersatt den (Carlström, 2009). 

 

Den förändrade yrkesrollen har inneburit en stor belastning för FLC. 

Arbetsmiljöverket har fått signaler från både skyddsombud och 

arbetsgivarrepresentanter om att arbetsbelastningen är hög och att det är vanligt med 

otydlighet kring många arbetsuppgifter. Det kan exempelvis röra sig om 

bemanningsfrågor, krångliga och svårhanterade IT-system, hot och våld, 

kränkningar, bristande stödfunktioner, belastningsergonomi och smittorisker 

(Arbetsmiljöverket, 2015). Värt att notera är att Arbetsmiljöverket endast har fått 

indikationer om FLC utsatthet och därmed har Arbetsmiljöverket planerat att 

genomföra en undersökning. Undersökningen har i skrivande stund inte färdigställts 

och vi kan därför inte presentera den i helhet. Arbetsmiljöverkets erkännande 

gällande FLC svåra situation visar hur aktuellt och viktigt det är med en ökad 

förståelse för yrkesrollen. En FLC arbetsroll är problematisk och vi har därför valt att 

gå vidare med att titta på tidigare forskning samt att genomföra en studie för att 

skapa en bredare förståelse kring förväntningarna på deras yrkesroll. 

 

1.2 Problemdiskussion 

I Sveriges samtliga kommuner och landsting 2015 fanns 982.900 anställda. Av de 

982.900 omfattades ungefär 376.963 inom vård och omsorg, vilket betyder att 

ungefär en tredjedel av kommunalt och landstingsanställda arbetade direkt inom 

vården (Sveriges Kommuner och Landsting, 2016). Andelen chefer inom vård och 

omsorg uppgick till cirka 30.000 personer nationellt. FLC utgör samtidigt en 

majoritet av chefsrollerna. Resterande personal, ungefär 340.000 personer har någon 

gång varit, kommer någon dag att bli eller möter dagligen en FLC (Carlström, 2009). 

Utifrån Carlström (2009) är en FLC roll således av en central betydelse och måste  
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ges ett seriöst utrymme att diskuteras. Skytt, Ljunggren, Sjöden och Carlsson (2008) 

har studerat FLC utifrån den allt mer decentraliserade organisationsstrukturen 

vårdsektorn har utvecklat. Studien visar att en plattare organisationsstruktur utgör en 

bredare grund för att en FLC åtar sig allt mer omfattande arbetsuppgifter.  

Larsson (2013) bekräftar att en FLC förväntas representera sina medarbetare, 

samtidigt som en del av rollen innebär att vidarebefordra information från 

verksamhetschefen. Det krävs således lite för att en FLC ska tvingas frångå sina 

medarbetares förväntningar och därmed hamna utanför gruppen. Enligt Skytt et al.  

(2008) studie omfattar FLC arbetsuppgifter konkret att administrera listan över 

patienter, leda det dagliga arbetet och hantera personalrelaterade frågor. Studien 

visade dock att en FLC ofta önskar sig mer tid att arbeta med sin personal, ge daglig 

support och arbeta långsiktigt med strategiska utvecklingsfrågor (Skytt, et al. 2008). 

Skytt et al. (2008) tydliggör en FLC förväntningar på arbetsrollen, samtidigt redogörs 

det för hur det dagliga arbetet begränsas av höga krav och tidsbrist. Skytt et al. 

(2008) studie lämnar utrymme för den fortsatta frågan; vad orsakar att FLC önskar 

sig mer tid till ledarskapsrelaterade arbetsuppgifter? 

 

För att angripa FLC problematiserade arbetsroll valde vi att utgå ifrån olika 

organisatoriska ämnen för att hitta huvudfokuset till studien. Inför en inledande 

fokusgruppsintervju (pilotintervju) med tre FLC ställdes således frågor kring 

förväntningar på arbetsrollen, ledarskap, kultur, arbetsmiljö, arbetsprocesser och 

kommunikation där förväntningar på arbetsrollen diskuterades mest. Vi valde därför 

att studera förväntningar på arbetsrollen närmre och därmed skapade vi oss en ny 

utgångspunkt till efterföljande fokusgruppsintervjuer. Enligt Klein, Becker, Meyer 

(2009) kan förväntningar som uppstår mellan arbetsgivare och anställd kallas för 

psykologiska kontrakt. Under rekryteringens urvals- och socialiseringsprocess 

utvecklar nya medarbetare förväntningar om sina skyldigheter gentemot 

organisationen. På samma sätt utvecklar organisationen förväntningar om sina 

skyldigheter gentemot medarbetaren.  

 

Vi menar att psykologiska kontrakt uppstår inom samtliga organisationer men att det 

är ett relativt svårtolkat och diffust begrepp. Vidare menar vi att det behövs en ökad  
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medvetenhet kring det psykologiska kontraktet, såväl hos arbetsgivare som anställda. 

Medvetenheten skulle således kunna minska olika missförhållanden och obalans 

mellan parternas förväntningar. Vi anser att det psykologiska kontraktet mellan en 

verksamhetschef och FLC är outforskat och det skulle därför tillföra 

organisationsforskningen ett intressant perspektiv att applicera på FLC problematiska 

yrkesroll. Vander, De Cuyper, Baillien, Niesen och Witte (2016) förklarar att det 

psykologiska kontraktet utgör en grund för hur löften uppfattas av personalen. Vi 

menar att att det kan ha skett en missmatchning gällande det psykologiska kontraktet 

mellan verksamhetscheferna och FLC. Carlström (2009) förklarar att administrativa 

uppgifter har tillkommit i FLC-rollen och därmed påverkat förväntningarna på en 

FLC. Deltagarna i pilotintervjun förklarade att FLC-rollen har fått ytterligare 

administrativa arbetsuppgifter som inte fanns tidigare. Idag går stor del av tiden åt till 

administrativa uppgifter vilket har utvecklat ett missnöje bland FLC. Vi vill studera 

varför FLC har förväntningar om att arbeta strategiskt med att utveckla vården 

medan en stor del av tiden går åt till att sköta administrativa uppgifter, exempelvis 

bemanning. För att ta reda på hur det kunde ske en missmatchning mellan 

arbetsgivaren i form av verksamhetscheferna och FLC blir det psykologiska 

kontraktet således intressant att studera.  

 

Skytt, Ljunggren och Carlsson har gjort ytterligare en studie på området där 

bakomliggande orsaker till varför FLC säger upp sig diskuteras (Skytt, Ljunggren 

och Carlsson, 2007). Den främsta anledningen påvisas framförallt bero på att 

sjukhusvården har medfört nya krav och svårare arbetsuppgifter. Ekonomi- och 

bemanningsrelaterade arbetsuppgifter upplevdes särskilt svåra eftersom kunskap och 

tillräckliga mandat för att genomföra besluten saknades. 

  

Haslam et al. (2011) förklarar att själva urvalsprocessen av antingen en intern- eller 

externanställd FLC har en direkt påverkan på hur relationen mellan medarbetarna 

och deras FLC kommer att utvecklas. Urvalsprocessen utgår från olika perspektiv, 

beroende på vad en FLC förväntas bemästra i sin arbetsroll. Haslam et al. (2011) 

hävdar att möjligheten för ett inflytelserikt ledarskap ökar när chefen uppfyller 

stereotypiska aspekter, just därför att stereotyper uppfyller förväntningarna. De nya 

kraven och den förändrade arbetsrollen kring FLC väcker således intresset för att  
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studera huruvida verksamhetschefer har hanterat att förmedla de nya förväntningarna 

på sina FLC. Kraven och den förändrade arbetsrollen väcker dessutom frågan om det 

är de personliga egenskaper som utgör det avgörande underlaget för val av rätt 

person till arbetsrollen? Vidare menar vi att det är av teoretisk relevans att 

komplettera Skytt et al. (2008) samt Skytt, Ljunggren och Carlsson (2007) studier 

genom att applicera teorin psykologiska kontrakt på FLC i sjukhusmiljö. Utöver 

teoretisk relevans bidrar vår studie med praktisk relevans genom att vara ett verktyg 

som kan användas för att skapa perspektiv för organisationer med liknande 

förutsättningar.  

  

Vi sammanfattar det rådande forskningsläget kring FLC i vården med att de känner 

sig missnöjda i sin yrkesroll. Missnöjet är samtidigt det största skälet till den höga 

andelen uppsägningar. FLC uttrycker sig också uppleva en konfliktfylld vardag där 

de slits mellan lojalitet mot verksamhetschefen och medarbetarna. Vi upplever 

således att det finns en forskningsbrist gällande hur psykologiska kontrakt formar 

FLC förväntningar på sitt arbete men även hur det psykologiska kontraktet formar 

organisationens förväntningar på sina FLC.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien har varit att utifrån ett organisatoriskt perspektiv öka förståelsen 

för hur det psykologiska kontraktet förklarar förväntningarna på FLC yrkesroll.  

 

1.4 Problemformulering 

Efter genomförd pilotintervju framkom att det fanns skilda förväntningar på FLC 

yrkesroll vilket leder till följande problemformulering: 

- Hur kan tillämpningen av konceptet psykologiska kontrakt öka 

förståelsen av varför det råder skilda förväntningar mellan närmsta högre chef och 

FLC på FLC yrkesroll? 
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2  Metod 

I kommande kapitel presenteras de sammanlagda metodologiska val vi gjort. I 

kapitlets början redogörs för vår valda forskningsansats, forskningsstrategi och 

undersöknings design. Sedan beskrivs den datainsamlingsmetod och tolkning av det 

insamlade materialet vi utfört. Avslutningsvis diskuteras studiens trovärdighet och 

etiska frågor. 

 

2.1 Abduktiv forskningsansats 

Vi har valt att arbeta abduktivt då vi ansåg att det var det bästa tillvägagångssättet för 

att uppfylla syftet med studien. När det sker en dialog mellan det teoretiska 

perspektivet och resultatet av informanternas förståelse av det aktuella läget kallas 

det för abduktion. Abduktion kännetecknas också av att det sker en växelverkan 

mellan induktion och deduktion (Olsson och Sörensen, 2011). Enligt Patel och 

Davidsson (2011) styrs induktion av empirin och teori formas därefter. Deduktion å 

andra sidan drar slutsatser kring enskilda fenomen utifrån befintliga principer. För att 

angripa FLC problematiserade arbetsroll valde vi att studera förväntningar på 

arbetsrollen, ledarskap, kultur, arbetsmiljö, arbetsprocesser och kommunikation. En 

verksamhetschef för en klinik på länssjukhuset hjälpte oss att samordna tre FLC för 

att vi skulle kunna ställa frågor om just nämnda organisatoriska ämnen där 

förväntningar på arbetsrollen blev det mest diskuterade ämnet. Vi valde därför att 

göra förväntningar till vårt huvudämne i studien. Efteråt skapade vi oss en ökad 

förståelse för förväntningsteorier i form av psykologiska kontrakt och till 

efterföljande fokusgruppsintervjuer ställdes mer ingående frågor om förväntningar på 

arbetsrollen utifrån psykologiska kontrakt. 

 

Vi anser att det abduktiva förhållningssättet, växlandet mellan induktion och 

deduktion hjälpte oss att besvara syftet med studien på ett optimalt sätt. En abduktiv 

strategi strävar efter att vara en process vars konstruktion av teorier ska fungera att 

applicera i vardagen, vilket kräver att forskarna måste skapa sig en logik kring 

området (Kirkeby, 1990/1994). Vår problemformulering syftade till att ta reda på hur 

det psykologiska kontraktet kan ge upphov till att det råder skilda förväntningar på 

en FLC arbetsroll mellan verksamhetscheferna och FLC själva. Eftersom 

problemformuleringen var komplex och krävde en viss förståelse av FLC åsikter och 

erfarenheter, valde vi att använda oss av tidigare nämnd pilotintervju för att till en 

början skapa en grund för vår logik kring området. Därefter studerade vi  
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psykologiska kontrakt för att skapa en bredare logik där vi kunde växla mellan teori 

och empirisk data.  

 

Vårt val att genomföra en pilotintervju får även stöd av Patel och Davidsson (2011) 

som hävdar att abduktion utifrån ett enskilt fall syftar till att formulera ett hypotetiskt 

mönster. I vårt fall blev resultatet av pilotintervjun ett sätt för oss att skapa ett 

hypotetiskt mönster där vi valde förväntningar på en FLC som utgångspunkt. Vi vill 

se hur och om resterande FLC på sjukhuset upplever liknande problematik kring 

förväntningarna på arbetsrollen, eftersom ämnet tog upp majoriteten av tiden under 

pilotintervjun. Patel och Davidsson (2011) förklarar vidare att teorin från det 

enskilda fallet sedan testas på nya fall. Efter pilotintervjun fördjupade vi oss i 

psykologiska kontrakt och testade de sedan på nya fokusgrupper för att utveckla vår 

förståelse kring ämnet. När teorierna har testats på nya fall sker sedan en 

teoriutveckling (Patel och Davidsson, 2011). När samtliga fokusgruppsintervjuer var 

genomförda och psykologiska kontrakt testade på nya fall, ägnade vi tid åt att 

utveckla teorin för att kunna besvara vår problemformulering.    

 

2.2 Kvalitativ forskningsstrategi 

Vi har genomgående i vår studie varit intresserade av att undersöka attityder och 

erfarenheter inom sjukhusvården för att kunna angripa problematiken kring 

förväntningarna på en FLC arbetsroll. Därmed står FLC egna upplevelser och 

erfarenheter i fokus, tillsammans med deras chefer; verksamhetscheferna. Vi 

upplevde därför att en kvalitativ strategi där fokus läggs på muntliga redogörelser för 

FLC arbetsroll var den bästa strategin för att uppnå syftet med studien. En kvalitativ 

forskningsstrategi syftar till att producera en beskrivande data. Beskrivande data 

innebär människans egna skrivna eller uttalade ord och observerbara beteenden. Ett 

kvalitativt förhållningssätt undersöker och karaktäriserar hur ett fenomen är beskaffat 

(Olsson och Sörenssen, 2011). Kvalitativa strategier syftar generellt sett till att förstå 

vilka erfarenheter och attityder en organisation eller medarbetare har. Frågor som 

innehåller vad, hur eller varför blir ofta besvarade med hjälp av en kvalitativ strategi. 

Kvalitativa strategier lämpar sig däremot mindre bra till att angripa frågor som syftar 

till att skapa kvantitativa mått (McCusker och Gunaydin, 2015).  
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Fördelarna med en kvalitativ strategi är att forskarna kan göra löpande analyser i takt 

med studiens gång (Patel och Davidsson, 2011). Efter en intervju eller ett 

observationspass hjälper löpande analyser forskarna att gå vidare med 

arbetsprocessen. Intervjurespondenterna kan ta upp ämnen forskarna inte har tagit 

hänsyn till tidigare. Löpande analyser väcker ständigt nya idéer och infallsvinklar 

vilket hjälper studien att generera nyanserad data (Patel och Davidson, 2011). För vår 

del uppkom under genomförandet fokusgrupper nya intressanta aspekter vilka vi 

tvingades analysera omgående och ställa sina motfrågor eller be deltagarna utveckla. 

 

Kritiker mot kvalitativ forskning hävdar å andra sidan att forskningen kan bli alldeles 

för subjektiv. Kvalitativa forskare utgår ifrån egna uppfattningar om vad som är 

viktigt och betydelsefullt för studien. Det kan leda till att läsaren får ringa bakgrund 

till varför ämnet är intressant och viktigt (Bryman och Bell, 2013). Genom vår 

pilotintervju fick deltagarna fritt diskutera sina problem i FLC rollen, vilket innebar 

att vi själva inte avgjorde studiens fokusområde. Studiens fokusområde har istället en 

stark praktisk förankring då FLC själva var med att peka ut problemområden. 

Bryman och Bell (2013) hävdar vidare att kvalitativa forskningsresultat är svåra att 

generalisera utöver den situation i vilken de producerades. Vi var medvetna om 

svårigheterna kring generalisering och överförbarhet. Studien genomfördes dock vid 

ett länssjukhus och vi ansåg att resultatet bör gå att överföra på andra länssjukhus i 

landet då Sveriges sjukhus enligt lag ska ge lika vård på lika villkor till Sveriges 

befolkning (SFS §2 1982:763). Organisationsuppbyggnader, arbetsprocesser och 

arbetsroller följer därför generellt samma mönster på alla sjukhus. Sjukvårdens 

huvuduppgift är att erbjuda befolkningen en behovsanpassad och effektiv sjukvård 

av god kvalitet (Regeringen, 2015). Sjukhusen i Sverige har täta samarbeten för att 

förbättra sjukvården och vi ansåg att det var ytterligare ett argument för att 

överförbarheten är god (Landstinget i Kalmar, 2015).    
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2.3 Fallstudie 

Undersökningsdesignen vi valde att använda oss av i studien kallas fallstudie. 

Gerring (2007) säger att det finns två olika sätt att utföra forskning på, där det ena är 

att undersöka flera fall, en så kallad tvärsnittsstudie och det andra är att studera 

endast ett fall, en fallstudie. Gerring (2007) fortsätter genom att förklara att i 

företagsekonomisk forskning utgörs fallstudier ofta av en organisation eller en 

avdelning i en organisation. En fallstudie kan trots att den endast fokuserar på ett 

enstaka fall vara mer värdefull än en tvärsnittsstudie då fallstudien genererar grundlig 

kunskap. En tvärsnittsstudie å andra sidan förklarar Gerring (2007) ofta ger ytlig 

kunskap om en mängd olika fall. Vi når en bättre förståelse av helheten genom att 

fokusera på detaljerna i det enstaka fallet. 

 

Vårt fall utgörs av det medelstora länssjukhuset i Kalmar som har drygt 2000 

anställda och tar emot 1300 patienter per dygn (Effekta, 2016). Länssjukhuset i 

Kalmar är även ett av de främsta i Sverige gällande tillgänglighet, kundnöjdhet och 

effektivitet (Landstinget i Kalmar län, 2014). Vi valde att genomföra studien vid 

Kalmar länssjukhus eftersom det fanns ett behov av att undersöka FLC-rollen och 

eventuell problematik associerad med den. Vi har dock inte genomfört ett 

konsultuppdrag utan studien har förts framåt utan styrning och krav från 

länssjukhuset i Kalmar. Utöver efterfrågan från länssjukhuset i Kalmar har vi ett 

intresse av organisatoriska frågor och mer specifikt chefsroller i olika verksamheter. 

Efterfrågan från organisationen passade således vårt eget intresse och därför valde vi 

att genomföra vår studie på just länssjukhuset i Kalmar. 

 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) påpekar att en av de största fördelarna med 

en fallstudie är att forskningen presenteras på ett konkret och personligt sätt. Mycket 

forskning bedrivs genom tvärsnittsstudier och blir ofta abstrakta och svårt för andra 

än experter att sätta sig in i (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2014). Då vi strävade 

efter att vår studie skulle hålla högsta möjliga grad av överförbarhet är det viktigt att 

andra forskare men även branschpersonal och andra intressenter kan ta till sig 

innehållet av studien. En fallstudie med konkret och lättförstådd information var 

därför en lämplig undersökningsdesign.  
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2.4 Datainsamling 

När data samlas in är det forskaren som avgör vilken empirisk data som är värd att 

belysa. Datan klassificeras oftast som primär eller sekundär. Enligt Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, (2014) definieras primärdata av att informationen behöver samlas 

in av forskarna själva medan sekundärdata redan finns insamlat och tillgängligt. En 

viktig skillnad är att sekundärdata i regel är insamlad och skapad i andra syften än för 

forskning. Fördelen med primärdata är att anpassning mellan frågan och 

informationen ger trovärdighet då forskaren själv bestämt syftet med 

informationsinsamlingen (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). De främsta 

nackdelarna med primärdata är tidsåtgången och kostnaden att samla in 

informationen, samtidigt förutsätter det att det finns tillgänglighet att samla in datan 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Vårt syfte och problemformulering 

besvarades bäst genom att samla in och analysera FLC subjektiva erfarenheter och 

upplevelser varpå primärdata var den bäst lämpliga formen av 

informationsinsamling.  

 

Insamling av data brukar vanligtvis förknippas med något som ligger utanför 

forskaren. Vid kvantitativa studier använder forskare vanligtvis någon form av 

mätinstrument för att samla in data, det kan enkelt uttryckt handla om att mäta något 

med en tumstock. Vid kvalitativ forskning å andra sidan, är forskaren själv det 

viktigaste instrumentet för att samla in data. Resultat filtreras med hjälp av forskaren 

och även hur resultatet ska presenteras beror på hur forskaren väljer att framställa 

datan. Datainsamlingen präglas i hög grad av hur forskaren tänker och den innebörd 

forskaren tillskriver datan vid insamlingen (Yin, 2013). Henricson (2012) utvecklar 

resonemanget genom att påstå att i kvalitativ forskning är forskaren medskapare till 

informationen som tas fram. Utan forskaren hade resultatet aldrig presenterats och 

datan kan därför inte ses som oberoende av forskaren. Dessutom förklarar Henricson 

(2012) att i kvalitativa studier är forskaren följsam och flexibel gentemot deltagare, 

miljö och andra förändringar som kan ske under datainsamlingen. I efterföljande 

avsnitt kommer vi att diskutera vår datainsamlingsmetod och redogöra för metodens 

fördelar respektive nackdelar. 
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2.4.1 Fokusgruppsintervjuer 

Förväntningar på FLC arbetsroll är ett svårt ämne för en intervjurespondent att ge 

raka svar på. Vi ville skapa en diskussion kring förväntningar för att kunna få fram 

mycket information. Därför valde vi att använda oss av fokusgruppsintervjuer där 

deltagare tillsammans kan diskutera hur förväntningarna på FLC arbetsroll 

egentligen ser ut. Vi hade också en tro om att alla fokusgruppsdeltagare eventuellt 

inte skulle ha lika åsikter kring förväntningar på FLC arbetsroll och att det därför 

skulle synas tydligare i en fokusgrupp. Vi har i studien genomfört 

fokusgruppsintervjuer med 21 FLC och fem verksamhetschefer. Vi hävdar att 

genomförandet av fokusgruppsintervjuer krävde en del förkunskaper. En 

fokusgruppsintervju involverar många deltagare och vi menar att det är viktigt att 

läsaren ges en bild av hur fokusgruppsintervjuer bör genomföras för att nå ett 

optimalt resultat. Enligt Wibeck (2010) innebär fokusgrupper att forskaren samlar en 

mindre grupp personer och under en begränsad tid diskuterar ett specifikt ämne med 

varandra. Hennink (2014) förklarar att det optimala antalet deltagare i en fokusgrupp 

är mellan sex till åtta personer. Gruppen leds av en moderator vars ansvar är att 

initiera diskussionen och introducera nya ämnen när det behövs. Moderatorn är inte 

en traditionell intervjuare, utan målet är att gruppdeltagarna ska diskutera fritt med 

varandra. Halkier (2010) vill påpeka skillnaden mellan en fokusgrupp och en 

gruppintervju. Huvudskillnaden ligger i att traditionella gruppintervjuer präglas av en 

hög grad av direkta frågor och svar mellan intervjuaren och intervjurespondenterna.  

Istället har fokusgrupper en hög grad av interaktion mellan samtliga gruppdeltagare 

och moderatorn är mer passiv.  

 

Fördelarna med fokusgruppsintervjuer är flera. Fokusgrupper lämpar sig exempelvis 

särskilt väl vid studerandet av gruppmedlemmarnas åsikter, attityder och 

uppfattningar. Forskaren skapar sig då en inblick i hur idéer utvecklas och används i 

den kulturella kontexten gruppmedlemmarna har (Wibeck, 2010). Halkier (2010) 

vidareutvecklar resonemanget och tillägger att fokusgruppsintervjuer är en bra metod 

för att veta vad en grupp människor är eniga eller oeniga om. I vår studie ansåg vi att 

det var särskilt intressant att få en inblick i FLC vardag och undersöka hur 

förväntningarna på dem ser ut. Wibeck (2010) säger vidare att fokusgrupper fungerar 

väl när forskning om känsliga ämnen bedrivs. En gruppdeltagare kan välja att  
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engagera sig i diskussionen eller att avstå beroende på hur bekväm personen är med 

diskussionen. Utöver denna valmöjlighet har gruppdeltagaren också möjlighet att 

välja att prata om personliga upplevelser eller mer generella sådana. Vi bedömde att 

FLC befinner sig i en känslig situation och det kan därför vara enklare att vittna om 

upplevda problem i den egna organisationen i gruppform.  

 

Halkier (2010) påpekar en tredje fördel med fokusgrupper i tidsåtgång. Fokusgrupper 

genererar en stor mängd data på ett lättillgängligt sätt och forskaren kan då minimera 

den tid som krävs för att producera datan. Hennink (2014) fortsätter på samma spår 

och säger att en enda fokusgrupp kan generera 70 % av den data en serie djupgående 

individuella intervjuer med samma respondenter ger. Vår ambition var att samtliga 

FLC och verksamhetschefer skulle delta i fokusgrupperna för att få ett trovärdigt 

resultat. Det innebar en stor mängd individer under en begränsad tid. 

Fokusgruppsintervjuer innebar då att vi kunde få ner den stora andelen personer till 

ett fåtal grupper. Vi upplevde dock en mättnad och nöjde oss med att intervjua cirka 

hälften av deltagarna då fokusgrupperna tillslut gav liknande information.   

 

Halkier (2010) förklarar att en nackdel med fokusgruppsintervjuer är att forskaren 

måste vara uppmärksam på själva gruppinteraktionen som kan ligga till grund för 

viss data. Resonemanget utvecklas genom att Halkier (2010) säger att polarisering 

eller konformering kring ämnet kan uppstå under fokusgruppsintervjun. En sådan 

nackdel innebär samtidigt att forskaren på ett indirekt sätt lär sig om graden av 

konflikt eller konsensus i det diskuterade ämnet. Wibeck (2010) förklarar samma 

nackdel och säger att de individer som deltar i den sociala interaktionen i en 

fokusgrupp tenderar att känna ett behov av att tillhöra gruppen, så kallad 

gruppkohesion. Om kohesionen blir för stark inträder “group-think”-fenomenet och 

endast en åsikt blir accepterad (Wibeck 2010). Å andra sidan är både stark 

polarisering eller konformitet ett resultat. Det visar på normer formade av stark 

kultur och värderingar. Vi, som forskare var då uppmärksamma och förberedda på att 

känna igen “group-think” ifall fenomenet skulle uppstå under våra fokusgrupper. 

 

Wibeck (2010) belyser även vikten av att skapa en blandning av personer till 

fokusgruppen. Särskilda personlighetsdrag kan påverka hela gruppens beteende. Att  
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skapa en balans i gruppkompositionen är därför eftersträvansvärt. I vår studie valde 

vi att blanda FLC från de olika klinikerna för att skapa heterogenitet. Vi ansåg att 

inom klinikerna är FLC nära kollegor och är färgade av den för kliniken, rådande 

kulturen. På grund av konfidentialitetsskäl har vi valt att inte avslöja vilka kliniker 

det handlar om. En blandning av representanter från flera olika kliniker gav då 

upphov till fler perspektiv och åsikter som i sin tur minskar risken för “group-think”. 

Till sist uppmärksammar Hennink (2014) att fokusgrupper ofta ses som snabba och 

billiga vilket inte är fallet. Sant är att fokusgrupper genererar en stor mängd data men 

det kräver insamling, hantering och analysering vilket innebär en ökad tidsåtgång till 

bearbetning av materialet.   

 

2.4.2 Deltagarurval 

Den här studien är kvalitativt utformad och i kvalitativ forskning ligger inte statistisk 

generalisering eller representativitet i fokus. Istället är syftet med kvalitativa 

insamlingsmetoder att bilda en grund för djupare förståelse och uppfattningar om det 

studerade ämnet (Magne-Holme och Krohn-Solvang, 1997). För att nå den djupare 

förståelsen är det av betydelse hur urvalet av respondenter till intervjuer och liknande 

går till. Exempelvis säger Magne-Holme och Krohn-Solvang (1997) att en stor 

variationsbredd mellan respondenternas ålder, kön, värderingar och utbildning kan 

med fördel tas hänsyn till för att få största möjliga informationsinnehåll. I vårt fall 

valde vi tidigt att varje fokusgrupp skulle innehålla FLC från olika kliniker för att 

undvika homogenitet i fokusgrupperna. I vår undersökning begränsades vår 

möjlighet till variationsbredd genom att samtliga, förutom en FLC, varit kvinnor och 

över 40-års ålder. Majoriteten av FLC delar även samma utbildning genom att vara 

sjuksköterskor i grunden. Dock speglar urvalet av FLC sjukhusvården då en klar 

majoritet av FLC vid sjukhuset är just kvinnor i övre medelåldern som avancerat upp 

från sjuksköterskeyrket till FLC tjänsten. I fokusgruppsintervjun med 

verksamhetscheferna hade vi en större möjlighet till variationsbredd då cirka hälften 

var män och den andra hälften var kvinnor. Verksamhetscheferna hade dessutom 

olika bakgrunder, somliga var läkare medan andra var före detta FLC. Vi anser att 

urvalet av verksamhetschefer speglar sjukhusvården då männen är något mer 

representerade i verksamhetschefsrollen, tillskillnad från FLC där majoriteten är 

kvinnor. 
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Vi finner även legitimitet för vårt val av datainsamlingsmetod och urvalsprocess i 

tidigare studier på FLC i sjukhusvärlden. Skytt et al (2008) använder i sin fallstudie 

om FLC rollen enskilda intervjuer som datainsamlingsmetod. Skillnaden mellan 

denna studie och Skytt et al (2008) är antalet kliniker som undersöks och därmed 

även antalet respondenter. I vår studie har vi istället valt att använda fokusgrupper 

för att lättare kunna hantera den större mängden respondenter samt att ta tillvara på 

de meningsskiljaktigheter som kommer till ytan när vi blandade FLC från olika 

kliniker i samma fokusgrupp. 

 

Slutligen nämner Magne-Holme och Krohn-Solvang (1997) att ett bra urval för en 

kvalitativ undersökning även karaktäriseras av att respondenterna har djupa och 

breda kunskaper i ämnet som undersöks. Eftersom vår studie behandlar de 

förväntningar FLC har på sig men även verksamhetschefernas förväntningar på FLC 

utgör FLC en självklar respondentgrupp. För att representera organisationens 

perspektiv valdes verksamhetscheferna som respondenter. Vårt beslut att låta 

verksamhetscheferna stå för arbetsgivarens förväntningar på FLC gjordes då 

verksamhetscheferna är deras närmsta chef med vilken de har daglig kontakt och 

därmed bör ha stor vetskap om FLC arbetsroll.  

 

Ett teoretiskt urval innebär att intervjurespondenter väljs ut tills forskarens kategorier 

når en teoretisk mättnad. Eventuella ytterligare intervjurespondenter väljs sedan 

utefter vilket teoretiskt fokus undersökningen har utvecklat. Ett sådant 

tillvägagångssätt kallas iterativt och innebär att forskaren rör sig fram och tillbaka 

mellan urval och teoretiska reflektioner. (Bryman & Bell, 2013). Ofta når forskaren 

en teoretisk mättnad innan denne har genomfört alla planerade intervjuer. Den 

främsta fördelen med ett teoretiskt urval är att det styrs av de teoretiska reflektioner 

som görs av den insamlade informationen. Den teoretiska reflektionen står då i 

centrum istället för statistiska krav på urval (Bryman & Bell, 2013). Den här studien 

nådde en teoretisk mättnad efter fyra fokusgruppsintervjuer med FLC. Vi lyckades 

enbart att samordna en fokusgruppsintervju med verksamhetscheferna på grund av 

svårigheter med att få till passande datum och tider tillsammans med sjukhuset. Å 

andra sidan är verksamhetscheferna vid sjukhuset färre till antalet tillskillnad mot 

FLC, vilket gör att vi ändå anser att resultatet från fokusgruppsintervjun är  
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representativt. I följande avsnitt presenteras sammansättningen av varje genomförd 

fokusgrupp.  

 

2.4.3 Utförandet av fokusgruppsintervjuerna 

För sammansättning av fokusgrupperna, mötestider samt bokning av lokaler fick vi 

hjälp av Eva Ståhle, sjukhusstrateg och Eva Marcusson, chefssekreterare. Vi 

förklarade att vi önskade sex till åtta deltagare till varje fokusgrupp. Dessvärre gick 

det inte att ha ett deltagarantal på sex till åtta personer i alla fokusgrupper på grund 

av att många FLC och verksamhetschefer inte hade möjlighet att delta på de utsatta 

tillfällena. Inför genomförandet av fokusgruppsintervjuerna bokades två olika 

konferensrum, ett för samtliga fokusgrupper med FLC och ett annat för 

fokusgruppen med verksamhetscheferna. Varje fokusgrupp inleddes med en kort 

introduktion om vilka vi är och vad syftet med vår studie är. Vi frågade även om 

deltagarna hade deltagit i en fokusgrupp tidigare vilket en majoritet hade och var 

därför väl förtrogna med tekniken. I den korta introduktionen till studien frågade vi 

även om deltagarnas tillåtelse att spela in deras samtal för att underlätta i 

bearbetningen av det empiriska materialet. Vi fick av samtliga deltagare ett 

godkännande för att spela in samtalen men vi utlovade samtidigt konfidentialitet. 

Efter varje fokusgrupp då vi som moderatorer inte hade fler ämnen att ta upp frågade 

vi samtliga deltagare om de själv hade ytterligare synpunkter eller andra viktiga 

aspekter att ta hänsyn till. Nedan följer information kring varje fokusgrupp och hur 

dess sammansättning såg ut. Vi kommer även presentera hur vardera fokusgrupp 

förhöll sig till tidigare nämnda råd och riktlinjer för hur en fokusgruppsintervju bör 

genomföras. 

 

Fokusgrupp 0  - 5/4 Första linjens chefer (Pilotintervjun) 

Pilotintervjun utfördes för att identifiera ett konkret problem i FLC arbetsroll. I 

denna fokusgrupp diskuterades tidigare nämnda ämnena; förväntningar på 

arbetsrollen, ledarskap, kultur, arbetsmiljö, arbetsprocesser och kommunikation. När 

intervjun var genomförd framkom det att förväntningar på arbetsrollen var det ämne 

som diskuterades allra mest. Förväntningar fick därefter fokus i studien. 

Pilotintervjun bestod av tre FLC från en klinik på sjukhuset. Vi är medvetna om att 

fokusgruppintervjun inte följde alla riktlinjer Halkier (2010), Hennink (2014) och  
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Wibeck (2010) rekommenderar för att utföra en optimal fokusgruppsintervju. Antalet 

deltagare bör vara mer än tre vara av heterogen bakgrund eller utbildning och det är 

även önskvärt om intervjurespondenterna inte känner varandra väl. Vi anser å andra 

sidan att pilotintervjun var ett första test där vi samtidigt hittade en nisch till studien. 

I efterföljande fokusgruppsintervjuer har större hänsyn tagits till Halkiers (2010), 

Hennink (2014) och Wibecks (2010) riktlinjer för en optimal fokusgruppsintervju.  

 

Fokusgrupp 1 - 19/4 - Första linjens chefer 

Första fokusgruppsintervjun med fokus på ämnet förväntningar genomfördes med 

sex kvinnliga FLC från olika kliniker. Därmed uppfylldes Henninks (2014) 

rekommendation att fokusgruppen bör bestå av åtminstone sex personer. Det ledde i 

sin tur till att “group-think” förhindrades och vi upplevde att det inte förekom en 

alldeles för stark kohesion. (Wibeck, 2010). Fokusgruppintervjun varade i cirka en 

timme och samtliga deltagare gavs utrymme till att framföra sina åsikter, vilket 

motverkade att individer med starka personligheter tog mer plats än någon annan 

(Wibeck, 2010). 

 

Fokusgrupp 2 - 19/4 - Första linjens chefer 

Den andra fokusgruppsintervjun bestod av endast tre deltagare, samtliga kvinnor där 

vi dessutom hade ett bortfall av en FLC. Denna fokusgruppsintervju uppfyllde 

därmed inte Henninks (2014) rekommendation om att ha ett deltagarantal mellan 6-8 

personer. De tre deltagarna var dock från olika avdelningar vilket innebar att 

Wibecks (2010) utgångspunkt om att respondenterna inte borde ha en nära relation 

till varandra uppfylldes. Det framkom dock under intervjun att de tre FLC kände 

varandra sen tidigare, vilket gjorde att vår strävan efter att blanda FLC från olika 

kliniker inte påverkade fokusgruppintervjun i den grad vi önskade. Vi ansåg dock att 

vi inte kunde förutse att FLC har närmre relationer till varandra även mellan 

klinikerna.  

 

Fokusgrupp 3 - 22/4 Första linjens chefer 

Även den tredje fokusgruppen bestod av endast tre deltagare, samtliga kvinnor. 

Deltagarna var från olika avdelningar men hade viss bekantskap sedan tidigare. 

Intressant var att två av de tre hade mindre än två års erfarenhet av FLC rollen.  
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Fokusgruppen nådde inte upp till varken Henninks (2014) eller Wibecks (2010) krav 

på deltagarantal och rekommendation om att respondenterna ska vara främlingar.  

 

Fokusgrupp 4 - 27/4 Första linjens chefer 

Fokusgruppen bestod av sex deltagare, varav en av deltagarna var man och resten 

kvinnor. Deltagarantalet uppfylldes enligt Henninks (2014) och Wibecks (2010) 

riktlinjer. Gruppdynamiken skiljde sig mycket från tidigare fokusgrupper mycket på 

grund av att en manlig deltagare deltog.  

 

Fokusgrupp 5 - 10/5 Verksamhetschefer 

Fokusgruppsintervjun bestod av fem verksamhetschefer, varav tre män och två 

kvinnor. Deltagarantalet uppfylldes därför inte enligt Henninks (2014) och Wibecks 

(2010) rekommendationer om 6-8 deltagare. Vi hade dock flera bortfall och agerade 

därför utefter bästa förmåga. Vi upplevde inte att det rådde någon “group-think” utan 

respondenterna yttrade olika åsikter kring frågorna och hade inte alltid samma 

uppfattningar. Verksamhetscheferna tillhörde olika kliniker men kände till varandra, 

vilket märktes under intervjun. Vi kunde dock inte blandat verksamhetschefer mer än 

vad vi lyckades göra. 

 

2.5 Tolkning av insamlat material 

För att sammanfatta och ge förståelse till det insamlade materialet har vi valt att dela 

upp svaren från fokusgrupperna med FLC och verksamhetscheferna i fem olika 

teman i empirin; upplevelser och förväntningar på FLC yrkesroll, FLC möjlighet till 

feedback och stöd, organisatoriskt stöd, matchning mellan organisation och person 

och slutligen förändringars påverkan på det psykologiska kontraktet. Backman, 

Gardelli, Gardelli och Persson (2012) förklarar att det vanligaste förekommande 

elementet i databearbetning är datareducering. Att korta ner mängden rådata för att få 

en mer överskådlig blick och bara belysa de mest intressanta aspekterna. Datan 

struktureras då ofta upp i olika kategorier och teman. Databearbetning kan även se 

annorlunda ut beroende på vilken databearbetningsmetod en forskare väljer att 

använda (Backman et al., 2012). Vår databearbetningsmetod grundar sig i 

hermeneutiken och dess modell, helhet-del-cirkel. Modellen beskriver hur kunskaper 

om en del kan underlätta att förstå helheten. Den nya förståelsen av helheten kan  
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sedan innebära att den enskilda delen ses i ett nytt ljus (Backman et al., 2012). I vårt 

fall symboliserar en fokusgruppsintervju delen i denna cirkel och informationen 

därifrån används till att förstå helheten vilket utgör sjukhusets kontext.  

 

Till empiriavsnittet har vi lyssnat på de inspelade fokusgrupperna flera gånger och 

plockat ut nyckelord till vart och ett av de fem teman. Vi har även skrivit ner ett 

flertal citat som tjänar till att tydliggöra de åsikter och upplevelser det empiriska 

materialet grundar sig i. Således har vi reducerat och sorterat vårt material till att 

besvara studiens syfte utifrån våra teoretiska referensramar.  

 

2.6 Studiens trovärdighet 

I kvalitativa studier används sällan begreppen till validitet och reliabilitet för att mäta  

kvaliteten på studien. Istället används begreppet trovärdighet som kan delas in i fyra 

delkategorier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att konfirmera 

(Bryman och Bell, 2013). Eftersom denna studie är kvalitativt utformad har vi valt att 

använda oss av begreppet trovärdighet och dess delkategorier som utgångspunkt i 

argumentationen om vår studie är trovärdig.  

 

2.6.1 Tillförlitlighet 

Vid bedömning av en studies tillförlitlighet bör hänsyn tas till att det kan finnas flera 

möjliga förklaringar till den sociala verkligheten forskaren beskriver. Om så är fallet 

läggs stor vikt vid att forskaren ger uttryck för trovärdighet i sin tolkning och 

beskrivning av den sociala verkligheten som studerats. För att skapa en sådan 

trovärdighet ska forskaren ha följt de regler som finns för forskningen men även ha 

rapporterat sina resultat till de respondenter forskaren har använt sig av. Att 

rapportera tillbaka sina fynd kallas respondentvalidering och ger respondenterna en 

chans att bekräfta att forskaren uppfattat den sociala verkligheten på rätt sätt 

(Bryman och Bell, 2013). Vi har valt att inte skicka tillbaka resultatet av 

fokusgruppsintervjuerna på grund av praktiska skäl. Antalet deltagare uppgick till 26 

personer och tidsbrist gjorde att vi inte kunde samla in mailadresser till alla och 

verifiera att vi uppfattat resultatet av fokusgruppsintervjuerna rätt. Det är även svårt 

för deltagarna att bekräfta vad dem sa under fokusgruppsintervjuerna då många  
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deltagare talar samtidigt och deras argument utvecklas genom stimuli från de andra 

deltagarna.  

 

2.6.2 Överförbarhet 

Den andra delkategorin av begreppet trovärdighet är överförbarhet. Kvalitativa 

studier studerar oftast det kontextuellt unika och betydelsen av den sociala verklighet 

som studeras. Kvalitativa forskare uppmanas samla djupgående information om 

detaljer som ingår i en kultur. En sådan ingående studie kan sedan användas av andra 

för att utvärdera hur överförbara fynden är till en annan situation (Bryman och Bell, 

2013). Eftersom svenska sjukhus i stor utsträckning organisatoriskt ser ut och 

fungerar på samma sätt finns det en möjlighet att överföra studiens resultat till en 

majoritet av svenska sjukhus.(SFS §2 1982:763) 

 

2.6.3 Pålitlighet 

Motsvarigheten till det kvantitativa begreppet reliabilitet kallas pålitlighet. En god 

grad av pålitlighet nås genom att forskaren löpande förklarar sin forskningsprocess 

och motiverar de val forskaren gjort. Kollegor kan även hjälpa till att skapa en god 

pålitlighet genom att läsa forskarens studie och bedöma dess kvalitet, den 

forskningsprocess som följts samt de val forskaren gjort (Bryman och Bell, 2013). I 

vårt metodavsnitt går att utläsa vår använda forskningsprocess och argument för våra 

metodval. Under studiens gång har våra medstudenter agerat kritiker tillsammans 

med examinator och handledare för att ytterligare stärka kvaliteten och pålitligheten 

hos studien.  

  

2.6.4 Möjlighet att bekräfta och konfirmera 

Den sista delkategorin utgörs av begreppen konfirmering och bekräftelse. Innebörden 

av dessa begrepp är att forskaren inser att det inte går att nå fullständig objektivitet i 

samhällelig forskning men ändå argumenterar för att forskaren har handlat i god tro. 

God tro innebär i sin tur att forskaren inte har låtit sig styras av förutfattade meningar 

eller teoretiska inriktning som påverkat utförandet av forskningen eller påverkat 

slutsatserna av den (Bryman och Bell, 2013). Från forskningsprocessens början har 

vi varit medvetna om att total objektivitet är ouppnåelig. Vi har därför valt att 

genomföra en stor mängd fokusgrupper med så många deltagare som möjligt. Det  
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stora antalet deltagare i studien tjänar till att uppbringa och presentera så nyanserad 

och perspektivrik information som möjligt. Det var även genom en inledande 

fokusgruppsintervju som studiens ämne bestämdes. Vi argumenterar därför för att vi 

som forskare därför haft en mindre påverkan på studiens inriktning än om vi valt 

annan datainsamlingsmetod.  

 

2.7 Forskningsetik 

En av forskningsetikens mest centrala aspekter är den om informerat samtycke 

(Forsman, 1997). Det informerade samtycket består i sin tur av tre delar; deltagarna 

ska ges information, deltagarna ska ha förstått informationen och det ska vara 

frivilligt att delta. Tidigt i forskningsprocessen förklarade vi för organisationen vad 

undersökningen kommer att mynna ut i men även hur information kommer att samlas 

in och hanteras. Till samtliga fokusgrupper gavs information om studiens syfte, 

möjlighet till anonymitet och konfidentialitet samt att deltagandet är frivilligt. Efter 

denna korta introduktion frågade vi en sista gång om alla närvarande vill delta. 

Forsman (1997) för även resonemanget att det är skillnad på anonymitet och 

konfidentialitet. Anonymitet är när forskaren inte vet vems data som behandlas och 

inte heller kan ta reda på det, konfidentialitet å andra sidan är när forskaren är fullt 

medveten men håller informationen hemlig. I vårt fall lovade vi deltagare 

konfidentialitet. 

 

Vi vill se att studien används till att skapa en förståelse mellan FLC och 

verksamhetscheferna. Studien skulle kunna missbrukas och användas för att motivera 

repressalier och bestraffning mot individuella deltagare. För att motverka denna risk 

har vi valt att hemlighålla namn på samtliga fokusgruppsdeltagare och även de 

kliniker de representerade.  
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3 Teori 

I nedanstående kapitel redogörs för de teorier som har använts i studien. Till en 

början presenteras en inledning till psykologiska kontrakt sedan det psykologiska 

kontraktet och dess beståndsdelar; organisatoriskt stöd och matchning mellan 

person och organisation. Till sist ges en förklaring hur teorierna kommer att 

användas i studien. 

 

 

3.1 Inledande förståelse till psykologiska kontrakt 

Personalens engagemang föds ur deras motivation som i sin tur har en viktig länk till 

förväntningarna på organisationen och arbetsrollen. Det mest framträdande hotet mot 

att förväntningarna inte uppfylls är förändringar, förändringar påverkar således 

indirekt också engagemanget (Klein, Becker och Meyer, 2009). Men vad beträffande 

en förändring är det som gör det så skadligt för engagemanget? För att frågan ska 

kunna besvaras måste det först finnas en förståelse för hur anställdas engagemang 

utvecklas. Organisatoriskt engagemang har fått i särklass störst uppmärksamhet i den 

akademiska litteraturen, uppmärksamheten har speciellt riktats mot dem som hävdar 

att engagemanget står inför en betydande nedgång. Enligt Klein, Becker och Meyer 

(2009) kan personalen engagera sig på ett affektivt respektive normativt sätt. Ett 

affektivt engagemang innebär att personalen engagerar sig känslomässigt medan det 

normativa engagemanget innebär att personalen engagerar sig utifrån normen på 

arbetsplatsen. De faktorer som är särskilt viktiga och som har visat sig ha de starkaste 

länkarna till personalens affektiva och normativa engagemang inom organisationer 

är; det psykologiska kontraktet, organisatoriskt stöd, och matchning mellan person 

och organisation. Dessa nyckelfaktorer påverkar således personalens förväntningar 

om att stöd och samspel inom organisationen uppfylls. Uppfylls inte förväntningarna 

påverkas motivationen som i sin tur hotar att skada engagemanget, en konsekvens av 

förlorat engagemang blir således att andelen uppsägningar ökar (Klein, Becker och 

Meyer, 2009). 

 

3.2 Psykologiska kontrakt 

Under rekryteringens urvals och -socialiseringsprocess, utvecklar nya medarbetare 

förväntningar om sina skyldigheter gentemot organisationen. På samma sätt 

utvecklas också förväntningarna kring organisationens skyldigheter gentemot sin 

personal (Klein, Becker och Meyer, 2009). Enligt Klein, Becker och Meyer (2009)  
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beskrivs den här typen av förväntningar om ömsesidiga åtaganden som psykologiska 

kontrakt. Vander, De Cuyper, Baillien, Niesen och De Witte (2016) bekräftar att 

psykologiska kontrakt är en ömsesidig förväntan om parternas skyldigheter och 

rättigheter gentemot varandra. Det psykologiska kontraktet omfattar således 

arbetsgivarens och personalens uppfattningar om den ram av förväntningar som 

måste uppfyllas för en fortsatta anställning. Van Den Heuvel, Schalk, Freese, och 

Timmerman (2016) förklarar att det psykologiska kontraktet har blivit en central del 

för att förstå anställningsförhållandet och dess dynamik. Van Den Heuvel et al. 

(2016) förklarar att det psykologiska kontraktet definieras som en individs 

uppfattningar om ömsesidiga åtaganden inom ramen för förhållandet mellan en 

anställd och en arbetsgivare. De skyldigheter det psykologiska kontraktet består av 

berör därmed hur implicita och explicita löften uppfattas av personalen. Det 

psykologiska kontraktet är därför en subjektiv uppfattning om dessa förväntade 

löften.  

 

Enligt Bankins (2015) bidrar det psykologiska kontraktet till människors behov av 

meningsskapande, således förklarar det också personalens kognitiva processer under 

osäkra förhållanden. När det finns en avvikelse mellan förväntningarna och det 

faktiska utfallet, börjar personalen en medveten kognitiv process av 

meningsskapande. Bankins (2015) säger att den kognitiva processen förutsätter 

individens tolkningar och därefter åtgärder för att återställa balansen. Allt börjar med 

att individen ifrågasätter vad det är som händer, innan den svarar på nästan lika 

viktiga fråga om vad som behöver göras. Den här typen av kognitiva processer 

återspeglar antagandet om individers behov av meningsskapande. Individer 

kombinerar således sina handlingar och kognition för att skapa sin omgivning och en 

mening med det man gör. Vidare säger Bankins (2015) att det finns få studier om hur 

personalen aktivt kan påverka det psykologiska kontraktet mellan dem och 

organisationen.  

 

Enligt Klein et al. (2009) beskrivs psykologiska kontrakt som antingen transaktions- 

eller relationskontrakt. Transaktionskontrakt är relativt begränsade i sin varaktighet 

och innebär en mer specifik uppsättning av organisatoriska skyldigheter. Enligt 

Gardner, Guo-Hua, Xiongying, Pierce och Lee (2015) består transaktionskontrakt av  
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ekonomiska aspekter och kan vara både specifika och tillfälliga. Utbytet består 

således främst av personalens tid och insatser i utbyte mot ersättning i form av lön 

och andra förmåner. Däremot är relationskontrakt tillsvidare överenskommelser och 

förväntningar som innebär ett utbyte av socioemotionella och ekonomiska resurser. 

Gardner et al. (2015) förklarar att i sådana avtal, är utvecklingen av en långsiktig och 

ömsesidig relation mellan parterna det centrala målet. Relationskontrakt omfattar 

dessutom personalens förväntningar om utbildnings- och utvecklingsmöjligheter, 

anställningstrygghet samt organisatoriska beslut som gynnar deras långsiktiga 

välbefinnande. Gardner et al. (2015) hävdar också att chefer och specialister inom 

HR spelar en avgörande roll i formandet av uppfattningar kring det psykologiska 

kontraktet och dess uppfyllelse. Klein et al. (2009) säger att organisationer hade 

bättre förutsättningar för att uppfylla sina relationskontrakt med personalen förr. 

Eftersom dagens organisationer möter en högre efterfrågan av flexibilitet och 

effektivitet, medför det också att många tjänster bortprioriteras, att löner sänks samt 

att arbetsbelastningen ökar. Klein et al. (2009) hävdar att de nya kraven bidrar till att 

organisationer avsiktligt eller oavsiktligt bryter det psykologiska kontraktet med 

personalen. Eftersom det psykologiska kontraktet bygger på principen om förtroende 

och ömsesidighet är en potentiell konsekvens av detta ett ökat antal uppsägningar. 

 

Enligt Van Den Heuvel et al. (2016) är det av stor vikt att arbetsgivare och chefer har 

den uppfattning och kunskap som krävs kring det psykologiska kontrakt som ingåtts 

mellan personal och arbetsgivare. Informationen är av särskild betydelse i samband 

med förändringar. De ökade kraven på flexibilitet och förändringar innebär att 

förväntningar på löften och ömsesidiga förpliktelser mellan arbetsgivare och 

arbetstagare bryts. Van Den Heuvel et al. (2016) förklarar att när förändringar sker är 

det därför av vikt att ta hänsyn till den historia av psykologiska kontrakt som finns 

mellan personalen och organisationen. Personalens inställning gentemot en 

förändring formas utifrån hur det psykologiska kontraktet kommer att påverkas av 

förändringen. Van Den Heuvel et al. (2016) betonar den viktiga roll som det 

psykologiska kontraktet spelar i en föränderlig arbetsmiljö, det finns dock knappt 

någon empirisk forskning om sambandet mellan personalens inställning till 

förändring och det psykologiska kontraktet. 
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Van Den Heuvel et al. (2016) studie inriktar sig på att få mer insikt i det outforskade 

förhållandet mellan det psykologiska kontraktet och inställningen till förändring. 

Enligt Van Den Heuvel et al. (2016) är det cheferna som har det yttersta ansvaret för 

hur förändringen ska förmedlas till personalen. Cheferna är ansvariga för att 

definiera målen samt hur och vilka åtgärder som ska vidtas för att genomföra en 

förändring. Van Den Heuvel et al. (2016) hävdar att de flesta studier kring 

psykologiska kontrakt har fokuserat på de negativa resultat när det psykologiska 

kontraktet inte har uppfyllts, medan mindre uppmärksamhet har ägnats åt de positiva 

aspekterna i samband med att det psykologiska kontraktet uppfyllts. Det positivaste 

scenariot som kan inträffa är att löftena uppfylls till fullo. Van Den Heuvel et al. 

(2016) säger att majoriteten av studier fokuserar på hur organisatoriska förändringar 

påverkar det psykologiska kontraktet. Mer specifikt har forskningen fokuserat på hur 

förändringarna har påverkat det psykologiska kontraktet, vilket därmed resulterar i 

psykologiska kontraktsbrott. Bara ett fåtal studier anser att det psykologiska 

kontraktet är en avgörande faktor för anställdas inställning getemot organisatoriska 

förändringar, även fast det finns studier som pekar på att det finns ett samband (Van 

Den Heuvel et al. 2016). 

 

3.2.1 När det psykologiska kontraktet inte uppfylls 

Utifrån det psykologiska kontraktet utvärderar personalen om löften och skyldigheter 

har uppfyllts av arbetsgivaren. När personalen upplever att arbetsgivaren inte 

uppfyller sin del av det psykologiska kontraktet uppstår det oönskade 

arbetsrelaterade och allmänna reaktioner hos personalen. Omständigheterna skapar 

därmed ett missnöje och en känsla av osäkerhet, minskad trivsel, minskad prestation, 

minskad tillfredsställelse samt minskat affektivt och normativt engagemang på 

arbetsplatsen. Dessutom har det visat sig att psykologiska kontraktsbrott har samband 

med oönskade attityder och låg arbetsinsats (Vander, De Cuyper,  Baillien, Niesen, 

De Witte, 2016) 

 

Enligt Vander et. al (2016) är anställningstryggheten en viktig del av det 

psykologiska kontraktet för personalen. Tryggheten innebär en förväntan om rättvisa 

och lojalitet, men det utgör också ett bevis och belöning för personalens arbetsinsats. 

Eftersom psykologiska kontrakt grundar sig på ömsesidighet som föreligger alla  
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utbytesrelationer kan personalen som känner sig missnöjda försöka återställa 

balansen genom att kompromissa med sitt engagemang och sin lojalitet. Vander et. al 

(2016) säger att när personalen upplever att dem blir orättvist behandlade av 

arbetsgivaren begränsar dem avsiktligen sin lojalitet och sitt engagemang för 

organisationen.  

 

Van Den Heuvel et al. (2016) hävdar att det är genom socialt utbyte och 

ömsesidighet som personalen söker en viss balans med organisationen. En upplevd 

obalans kan i utbyte leda till psykologiska kontraktsbrott och ett minskat förtroende 

för organisationen. Obalans mellan personalen och arbetsgivaren kommer således att 

ha en negativ inverkan på uppfattningen om samtliga organisatoriska förändringar. 

När organisationen försöker säkra viktiga förändringar, stora som små, kan lågt 

förtroende hos personalen begränsa fördelarna med förändringen. Enligt Van Den 

Heuvel et al. (2016) studie finns det empiriskt bevis för sambandet mellan det 

psykologiska kontraktet och inställningen mot förändringar inom organisationen. 

Studien utfördes bland 208 anställda inom tio nederländska organisationer, resultatet 

visade hur ett psykologiskt kontraktsbrott påverkade personalens inställning till 

förändringar negativt. 

 

3.2.2 När det psykologiska kontraktet uppfylls 

Vander et al. (2016) hävdar att när det psykologiska kontraktet uppfylls av båda 

parterna skapas en viktig balans för relationen mellan arbetsgivare och personal. 

Enligt Gardner et al. (2015) är psykologisk kontrakt-uppfyllelse när den ena 

avtalsparten anser att den andra avtalsparten har fullgjort sina skyldigheter. Gardner 

et. al. (2015) hävdar att det psykologiska kontraktet har stor betydelse för 

personalens organisationsbaserade självkänsla, eftersom det psykologiska kontraktets 

uppfyllelse ger personalen en uppfattning om deras värde för organisationen. 

Huruvida det psykologiska kontraktet uppfylls eller inte påverkar personalens attityd, 

avsikter och beteende på arbetsplatsen. Om personalen upplever att deras 

förväntningar uppfylls ökar motivationen, prestationen och en positiv attityd 

utvecklas gentemot arbetsgivaren. De positiva effekterna av psykologiska kontrakt 

mellan personal och arbetsgivare är störst när personalen upplever att deras  
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arbetsgivare har fullgjort sina skyldigheter och uppfyllt deras förväntningar. 

Arbetsgivarens kontraktuppfyllelse förmedlar att arbetsgivaren är engagerade i 

personalen. När det psykologiska kontraktet uppfylls av arbetsgivaren upplever 

personalen att arbetsgivaren gör långsiktiga investeringar i sin personal samt att 

arbetsgivaren önskar långsiktiga relationer med personalen.  

 

Enligt Gardner et. al. (2015) uppfylls relationskontraktet när personalen visar 

positiva reaktioner på arbetsmiljön, ökar sina affektiva och normativ organisatoriska 

engagemang samt interaktionen mellan varandra. När arbetsgivaren uppfyller 

relationskontraktet underlättar det således för personalen att uppfylla sin del av det 

psykologiska kontraktet. Gardner et al. (2015) förklarar att de flesta studier om 

psykologiska kontrakt grundar sig på personalens förväntningar på organisationen. 

Personalens förväntningar ligger därför till grund för personalens förhållningssätt 

gentemot arbetsrollen och arbetsplatsen, även om arbetsgivaren inte förstår, vet eller 

accepterat personalens förväntningar. Ömsesidig överenskommelse om avtalsvillkor 

mellan personalen och organisationen är inte nödvändigt, även om det kan vara 

önskvärt. 

 

3.2.3 Förväntat organisatoriskt stöd för FLC 

Enligt Klein et al. (2009) visar organisationer sitt stöd för sin personal genom att 

uppfylla deras socioemotionella behov och att värdera deras arbetsinsats. Det hävdas 

att det är genom att uppfylla personalens socioemotionella behov organisationer visar 

sitt engagemang för personalen. I den utsträckning personalen uppfattar 

organisationens stöd, förväntas det att dem återgäldar organisationen med sitt 

engagemang. Ett av de största hoten mot personalens engagemang är det faktum att 

organisationer idag är mer begränsade och mindre benägna att ge stöd än tidigare 

(Klein et al. 2009). Organisationers strävan om att sänka kostnader, öka flexibiliteten 

och förbättra effektiviteten har gett betydande konsekvenser för personalen. Viktiga 

tjänster har inte prioriterats och har helt eller delvis försvunnit, arbetsbelastningen 

har ökat, vilket i sin tur har bidragit till att andra förändringar underminerat 

förtroendet hos personalen. För att upprätthålla ett ömsesidigt åtagande från 

personalen måste organisationen prioritera viktiga tjänster. En del organisationer har 

gjort nedskärningar trots att vinsterna har ökat, andra har tvingats till nedskärningar  
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på grund av osäkerheten i sin omgivning och således minskat sina löften gentemot 

personalen. I vilket fall, hotar förändringar att minska det förväntade organisatoriska 

stödet. De nya förhållandena gör det därmed svårt för organisationerna att uppfylla 

personalens förväntningar av stöd, samtidigt minskar hotet personalens affektiva och 

normativa engagemang (Klein et al. 2009).  

 

3.2.4 Matchning mellan person och organisation 

Enligt Klein et al. (2009) utvecklar organisationer gradvis en arbetsstyrka av 

likasinnade individer vilka formar organisationens kultur. Personal vars 

föreställningar återspeglas i organisationskulturen kommer att ha en bättre passform 

och således utveckla ett starkare engagemang än de vars föreställningar avviker. 

Passformen mellan personalen och organisationen är särskilt viktig eftersom varje 

avvikelse kan orsaka en förändring. En förändring kan hota organisationens 

kärnvärden och därmed underminera personalens engagemang (Klein et al. 2009). 

Några storskaliga organisatoriska förändringar är olika former av sammanslagningar, 

vilka i synnerhet nästan alltid innebär förändringar i organisationskulturen. Andra 

organisatoriska förändringar, att gå från kvalitetsfokus till kostnadsfokus kan också 

hota anställdas engagemang. En förändring kan innebära personalminskning eller 

personalökning och det kan återspegla värdet organisationen sätter på sin personal 

(Klein et al. 2009).  

 

3.3 Kommande användning av teorierna 

Teorierna har i analysavsnittet använts för att kopplas samman med den insamlade 

datan. Vi ville utifrån vår empiri göra kopplingar till våra teoretiska referensramar 

och på så sätt kunna tolka vårt material. Psykologiska kontrakt har även varit vår 

utgångspunkt vid utformandet av diskussionsfrågor till fokusgruppsintervjuerna. 

Anledningen till att psykologiska kontrakt har varit en utgångspunkt vid utformandet 

av diskussionsfrågor är för att vi ville kunna förstå vad psykologiska kontrakt har för 

betydelse för förväntningarna på FLC yrkesroll. Genom empirin har vi konkretiserat 

vad de specifika skyldigheterna och förväntningarna på FLC rollen i det 

psykologiska kontraktet mellan verksamhetscheferna och FLC är, för att sedan 

belysa hur det psykologiska kontraktet brister.  
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4 Empiri 

I nedanstående kapitel redovisas resultatet av våra genomförda fokusgrupper. 

Resultatet presenteras med hjälp av följande indelningar; Upplevelser och 

förväntningar på FLC yrkesroll, FLC möjlighet till feedback och stöd, 

Organisatoriskt stöd, Matchning mellan person och organisation och Förändringars 

påverkan på det psykologiska kontraktet.  

 

4.1 Upplevelser och förväntningar på FLC yrkesroll 

Överlag var samtliga FLC överens om att den största orsaken till att FLC valde att bli 

chefer var möjligheten att kunna vara med och påverka. Chansen till att utveckla 

verksamheten till det bättre upplevdes vara en naturlig del av samtliga då många i 

grunden var antingen sjuksköterskor eller undersköterskor. På frågan om vilka 

förväntningar FLC hade innan respektive efter att dem blev rekryterade svarade en 

FLC i fokusgrupp ett följande: 

 

“Jag visste nog ganska väl vad det innebar och jag blev inte så överraskad. Jag blev 

chef första gången på 90-talet och jag tror att personerna som blir chefer idag 

upplever övergången mycket svårare. Många säger att dem aldrig hade kunnat ana 

vad det innebar.” - Fokusgrupp 1, FLC 

 

Verksamhetscheferna hade alla nästintill samma syn och berättade att många väljer 

att bli FLC för att få vara med och påverka, utveckla och att ha mandat. 

Verksamhetscheferna förklarade också att det för några är ett självklart val att bli 

FLC på grund av att det är en karriärmöjlighet: 

 

”Jag tänker att många utav dom första linjens cheferna är ju sjuksköterskor, och det 

är ju en del av en karriär att göra någonting annat och utveckla sig själv” - 

Fokusgrupp 5, Verksamhetschef 

  

”Sen tror jag också möjligheten att påverka, att ta ansvar, att ha mandat” - 

Fokusgrupp 5, Verksamhetschef 

 

De flesta FLC i samtliga fokusgrupper hade åsikten att förväntningarna på 

arbetsrollen skiljde sig innan rekryteringen gentemot en tid efter att dem varit  
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anställda. För att förtydliga hur förväntningarna skiljde sig gavs följande svar från 

två FLC från fokusgrupp ett: 

 

“Det tar lång tid innan man ens kan tänka på kvalitetsutveckling då man måste lära 

sig alla administrativa system.” - Fokusgrupp 1, FLC 

 

“Skillnaden förr var att man var närmre patientvården… numera går mycket tid åt 

till administration.” - Fokusgrupp 1, FLC 

 

Medan FLC förklarade att de administrativa uppgifterna tar mycket tid från att kunna 

arbeta med kvalitetsarbete uppgav verksamhetscheferna att dem förväntar sig 

följande av sina FLC:  

 

”Dom ska ha koll på verksamheten dem ska driva verksamheten framåt… ehh… 

och… sen verka i de ramar dem har vad det gäller ekonomi och befogenheter” - 

Fokusgrupp 5, Verksamhetschefer 

 

”Jag ska känna förtroende för dom och veta att jag kan lita på dom, och att det finns 

en kommunikation där det inte finns några dolda saker.” - Fokusgrupp 5, 

Verksamhetschefer 

 

”Ja asså, en viktig del i teamet liksom, dom är ju gärna, att vara med i utvecklingen 

och har mycket idéer och gärna också att dem säger emot, att man jobbar ihop men 

att dom också vågar säga emot och argumentera för sina saker och att dem är måna 

om sina medarbetare… det är ju den där balansgången som många har hört talas 

om, att ha medarbetare och sen har man arbetsledare, det är viktigt att ha 

medarbetarna med sig, och det kan vara lite olika, det gäller att ha en dubbellojalitet 

och det är jätte svårt” - Fokusgrupp 5, Verksamhetschefer 

 

 

Majoriteten av alla FLC vill i sin FLC-roll arbeta strategiskt med att utveckla vården 

och att leda sin personal. Ett genomgående missnöje fanns där många upplevde att 

mycket tid istället går åt till att sköta all administration i form av exempelvis  
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bemanning, lönefrågor och att attestera fakturor. Många förklaringar gavs till varför 

administration har blivit det mest tidskrävande arbetet. Från fokusgrupp ett gavs 

bland annat följande resonemang från en FLC: 

 

“Våran roll är ingen riktig roll för att det inte är en tjänst. Undersköterskor, 

sjuksköterskor och läkare har en tjänst som det medan vi har ett förordnande och det 

kan jag se som en liten skillnad. På hur man ser på våran arbetsuppgift att 

förväntningarna på mig som har ett chefsfördordnande kan se annorlunda ut både 

hur jag ser på mig själv men också hur medarbetarna ser, men också hur mina högre 

chefer ser på mig därför att det är en begränsad tid som det är tänkt att jag ska vara 

chef och sen ska det tas ett ställningstagande och det kan jag nu med dom här åren i 

backspegeln se att det kanske skulle vara skillnad om jag faktiskt hade en tjänst som 

första linjens chef för då blir jag som alla andra tjänster. De är så lätt att bara 

lämna över arbetsuppgifter till oss från alla nivåer. Ingen tänker på vad våra 

arbetsuppgifter ser ut.” - Fokusgrupp 1, FLC 

 

Verksamhetscheferna var väl medvetna om att FLC får lägga mycket tid åt 

administrativa uppgifter: 

 

”Jag tänkte på det här du sa att dem ska driva verksamheten framåt... jag tror ju 

många gånger att många som ändå blir chefer då är det ju ändå det som triggar en 

att liksom, åh man vill vara med och påverka och vidare i väg, sen så kommer man 

dit och så märken man att man sitter 75 procent av tiden och ringer in personal... 

och fixar med schema, och det är inte riktigt det som de flesta, det var inte det dom 

ville… jag tror många, många känner en stor frustration i det, det var inte detta jag 

förväntade mig” - Fokusgrupp 5, Verksamhetschefer 

 

4.1.1 Ett tillfälligt förordnande 

Att FLC är ett tillfälligt förordnande och inte en tjänst togs upp i nästan alla 

fokusgruppsintervjuer. Flera FLC förklarade att FLC är en tillförordnad arbetsroll på 

tre år. I fokusgruppintervju två berättade deltagarna att tre år är alldeles för kort tid 

för att hinna uträtta några förändringar alls: 
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“Tre år är väldigt kort tid att vara chef som, Du hinner nästan att inte göra någon 

förändring på tre år, minst sex år krävs för att du ska kunna göra någon förändring” 

- Fokusgrupp 2, FLC  

 

För att förtydliga ytterligare gav FLC ifrån fokusgrupp tre ett annat perspektiv på 

vilka konsekvenser det får att ha ett tillfälligt förordnande: 

 

“Det är lite kortsiktigt, folk slutar på sina positioner rätt kortsiktigt och när man 

arbetar som chef, i alla fall upplever jag det här att många kliniker… man arbetar 

sina år och sen helt plötsligt ska man inte arbeta längre, då har man inte tänkt 

tanken på att det är någon som ska ta över det här och föra det här vidare och 

eventuellt söka tjänsten, det är otroligt mycket glapp här och så onödigt för 

verksamheten” - Fokusgrupp 3, FLC 

 

Verksamhetscheferna hade blandade uppfattningar kring att FLC är en tillförordnad 

chefsroll:  

 

”Jag upplever inte att första linjens cheferna är tidsbegränsade, en av dom är det vet 

jag, dom andra är jag osäker på.” - Fokusgrupp 5, Verksamhetschefer 

 

”Eftersom jag inte visste om det har det nog inte påverkat någonting.” - Fokusgrupp 

5, Verksamhetschefer 

 

I fokusgrupp tre talade FLC om det kortsiktiga tänkandet och konsekvenserna det 

leder till i form av att nya förordnanden ska rekryteras i någon annans ställe. I 

fokusgrupp fyra diskuterade FLC istället att de ofta tenderar att tänka långsiktigt och 

att det kanske inte alltid överensstämmer med vad organisationen förväntar sig av 

dem:  

 

“Det är väl just det som är den stora skillnaden som du sa att man kommer in här för 

att förbättra vården för patienten, vi tänker så långsiktigt vilket är det vi ledare ofta 

gör och tänker att vi ska bli bättre i just den änden… men det man inte förväntar sig 

är alla de sakerna som kommer vid sidan in och puttar till en hela tiden så att man  
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inte kan gå den där raka vägen som man vill, oj nu sa den personen upp sig eller oj 

nu blev hon långtidssjukskriven, oj nu är den i konflikt med den andra… det är inget 

man förväntade sig.” - Fokusgrupp 4, FLC 

 

De administrativa uppgifterna och att ta hand om konflikter bland personalen tar 

viktig tid för FLC. Vid bedömningar och medarbetarenkäter berättar FLC i 

fokusgrupp fyra att FLC snarare bedöms i deras ledarskap än deras förmåga att lösa 

bemanningar, attestera fakturor och att lösa konflikter: 

 

“Det är ändå ganska spännande för mycket av det vi förväntade oss att jobba med 

som vi nu säger att vi får prioritera bort för att vi ska lösa bemanning, lösa 

datasystem, och attestera fakturor… men sen när vi bedöms som ledare i 

medarbetarenkäter bedöms ju inte dom delarna, det är ingen som bedömer hur 

duktiga vi är på att få in en ersättare eller hur duktiga vi är på att attestera fakturor 

utan det vi bedöms på är vårt ledarskap och hur vi leder våra medarbetare… och i 

grupper då som det finns lite osämja får man inte tid med att jobba med dom 

problemen utan man måste jobba med andra saker och då uppfattas ju ledare som 

väldigt svag.” - Fokusgrupp 4 , FLC 

 

4.1.2 Sammanfattning av upplevelser och förväntningar 

Sammanfattningsvis upplever en klar majoritet av FLC att det finns en skillnad i 

mellan hur tjänsten beskrivs under rekryteringsfasen och när tjänsten sedan är tillsatt. 

Skillnaden består i huvudsak av vilka arbetsuppgifter en FLC beskrivs ha men även 

hur mycket tid arbetsuppgifterna tar. Det finns även en problematik kring att FLC-

tjänsten endast är tillförordnad under tre år. Ett flertal FLC upplever att de inte tas på 

allvar eller respekteras i den utsträckning de hade gjort om tjänsten varit tillsvidare.  

 

4.2 FLC möjlighet till feedback och stöd 

De flesta FLC var eniga om att deras närmsta chef tar hänsyn till deras åsikter kring 

deras arbetssituation. Samtidigt upplevde många problematik kring att viktiga 

känslor och åsikter inte alltid togs upp i rätt forum. Ett flertal FLC förklarade att dem 

upplever svårigheter med att framföra sina åsikter, något sjukhuset behöver bli bättre  
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på. Flera FLC påpekade också att icke uttalade problem inte heller görs någonting åt, 

även om det är uppenbara och återkommande problem. På frågan om FLC upplevde  

att organisationen tagit hänsyn till deras åsikter kring arbetssituationen svarade tre av 

FLC i fokusgrupp 1 och 2 följande: 

  

 ”Jag tror att vi behöver bli duktigare på att beskriva hur vi faktiskt har det ibland, 

och inte bara tänja på oss hela tiden. Att vi faktiskt ger en beskrivning för att vi gör 

många arbetsuppgifter som inte är känt vad dem handlar om, och då tror jag faktiskt 

att vi kan få gehör.”  - Fokusgrupp 1, FLC 

  

”Det är klart att vi diskuterar med våra verksamhetschefer, men det beror ju lite 

grann på i vilka forum det ska diskuteras eller hur man kan påverka”.  

- Fokusgrupp 1, FLC 

  

”Så länge vi inte signalerar att nu är det för mycket så tror inte jag att någon 

automatiskt kommer komma på att vi kanske skulle göra någon liten förändring för 

första linjens chefer och göra det lite lindrigare med arbetsbördan. Det är ju som 

med allting, vi måste påvisa ett problem eller ett behov för att det ska hända något.”          

- Fokusgrupp 2, FLC 

  

Verksamhetscheferna å andra sidan förklarade att det görs satsningar men att det inte 

finns något forum där FLC kan ta upp sina åsikter och funderingar. På frågan om 

organisationen tar hänsyn till FLC åsikter kring deras arbetssituation svarade tre av 

verksamhetscheferna: 

 

“Vi har ju inte så många första linjens chefer, och jag tror, skulle det vara på 

respektive enhet skulle dom väl komma till chefen och prata, får man ju hoppas.”  

- Fokusgrupp 5, Verksamhetschefer 

  

“Vi driver ju frågan uppåt gentemot sjukhuschef i resultatdialoger, man får försöka 

ligga på. Dom har ju sina sådana här när dom träffas, men det är verkligen en 

envägskomunikation.” - Fokusgrupp 5, Verksamhetschefer 
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“Jag vet inte om det finns något forum för dom liksom, jag vet inte om det finns 

något mötesforum för dom, att liksom utbyta egna erfarenheter.”  

- Fokusgrupp 5, Verksamhetschefer 

 

4.2.1 Stödet från sin egen chef 

Samtidigt framkom det att de FLC som har framför sina åsikter inte har fått gehör 

eller upplevt någon märkbar förändring kring arbetssituationen. De flesta FLC 

upplevde att dem fått bra med stöd från sina chefer samtidigt som många tyckte att 

inskolningen varit sämre.  De flesta FLC instämde om att många chefer inte mår bra. 

Samtliga fyra fokusgrupper var dessutom eniga om att det är en stor omsättning på 

första linjens chefer. Många tror att det beror på de höga kraven och förväntningar 

om att FLC ska lösa problemen som uppstår kring den dagliga bemanningen. När 

någon av medarbetarna inte kan arbeta sitt pass är det FLC uppgift att lösa 

problemet, oavsett om det är efter deras arbetstid, helger eller högtider. Såhär sa tre 

av deltagarna i fokusgrupp 1 och 3: 

  

 ”Sen kan i alla fall jag uppleva att i alla fall jag har påpekat mycket och det tycker 

jag nog inte att vi har fått så mycket gehör för. Jag tror att vi är för snälla, det är 

därför jag börjar tänka annat om tjänst och förordning.” - Fokusgrupp 1, FLC 

 

”Vi har ju arbetstider till klockan 16, vi har inga kvällar nätter och helger, men likt 

sjutton så ringer dem julafton eller nyårsafton så är det ju bara att liksom ta tag i 

det. Ju kärvare det blir bemanningsmässigt, desto större press blir det på våra jobb. 

Det förväntas att man ska lösa det där med bemanningen. Det är många chefer som 

inte mår jättebra och det är stor omsättning på chefer.” - Fokusgrupp 3, FLC 

  

”Jag har bytt chef tre gånger sen jag började. Men nu kommer det bli bättre med 

stöd” - Fokusgrupp 3, FLC 

 

Verksamhetscheferna förklarade att det är känt att många FLC inte mår bra och det 

bland annat måste skapas bättre förutsättningar för att FLC ska kunna utöva de 

kunskaper de förvärvar i och med utvecklande ledarskapsutbildningen. Två av 

verksamhetscheferna förklarade följande:  
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“Sen vet jag att det har varit upp med sjukhusledningen några gånger att; första 

linjens chefer hur mår dem? Det är ju känt att alla inte mår så bra. Men då får man 

ju sprida skurar, det här är jättebra och det här är inte alls bra.”  

- Fokusgrupp 5, Verksamhetschefer 

  

“Vi måste se till att skapa förutsättningar för första linjens chefer. Det är ju ändå en 

linjeorganisation så på något sätt är ju vi det då. Det dem är åt ena hållet ska ju vi 

vara åt det andra hållet, vi försöker ju föra fram det vi hör helt enkelt.”  

- Fokusgrupp 5, Verksamhetschefer 

  

De flesta FLC var eniga om att dem inte hade förväntat sig att det skulle arbete lika 

aktivt kring bemanningen som dem gör, eller att den skulle vara så påtalad och 

tidskrävande. En FLC i fokusgrupp 1 sa följande:  

 

”Bemanningen tyckte jag var som en käftsmäll, man blir så utlämnad. Jag kände mig 

så utlämnad redan från början, för den tar bara förgivet att man bara ska fixa 

liksom.” - Fokusgrupp 1, FLC 

 

4.2.2 Utbildningssatsningar 

Ett återkommande ämne bland deltagarna i samtliga fokusgrupper var att det inom 

landstinget satsas mycket på att utbilda alla chefer, på alla nivåer inom utvecklande 

ledarskap. I samtliga fokusgrupper framkom dock en och samma problematik som 

gemensam nämnare. FLC får sällan möjligheten att faktiskt utöva det ledarskap dem 

lärt sig under utbildningen. Tre av respondenterna i fokusgrupp 1 och 3 beskrev 

följande: 

  

”Man är så inne i det där, men sen kommer man hem och ställer in pärmen och 

tänker det där ska jag göra, men inte just nu för nu måste jag göra det här som jag 

skulle ha gjort när jag var på utbildning.” - Fokusgrupp 1, FLC 

  

”Det som det är fokus på tänker jag, är utvecklande ledarskapssatsningar och att ge 

ledare och chefer verktyg för att vara just bra ledare och chefer. Då tänker jag på 

kvalitetsförbättring, utveckling och att coacha medarbetare. Det här dagliga slitet  
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och bemanningsansvaret, antingen skriker vi för lite, för där har det inte hänt 

någonting till det bättre, snarare tvärtom har vi mer och mer. ” -Fokusgrupp 1, FLC 

  

”Jag tror absolut att vi kan bli bättre och jag tror att vi kan förändra statusen på 

vårt yrke och det signalerar ju sjukhusledningen genom att satsa på oss. Men då 

måste dem ju ge oss möjligheten att kunna utöva den typen utav ledarskap, och då 

behövs det en förändring tror jag, och framförallt behövs det en förändring på vår 

egen syn på oss själva.” - Fokusgrupp 3, FLC 

 

På frågan om verksamhetscheferna tror att FLC kan utöva de kunskaper de har 

förvärvat genom ledarskapsutbildningarna var verksamhetscheferna något oeniga. 

Tre av verksamhetscheferna förklarade följande: 

 

“Jag tror att många är lite frustrerade för att det går så hemskt mycket tid åt till 

bemanningsfrågor och att lösa och släcka bränder, så att de kommer aldrig fram till 

det här dem skulle vilja jobba med, ledarskapet, det känner dom. Det är inte så att 

dem inte kan, men det blir nog svårt” - Fokusgrupp 5, Verksamhetschefer 

 

“Så kan man ju säga, landstinget satsar ju en hel del med ledarskapsutbildning, så 

att det finns ju en tanke då, även om det kanske skulle finnas mer administrativt stöd. 

Jag tror nog att dom kan använda det. Vi har ju olika förutsättningar, vi har ju inte 

det bemanningsbekymret som ni andra beskriver lite grann.”  

- Fokusgrupp 5, Verksamhetschefer 

 

Samtliga FLC var eniga om att det sällan finns tid och utrymme för ledarskap, 

samtidigt var flertalet deltagare överens om att dem förväntade sig mer tid för 

ledarskap och mindre tid för administrativt arbete när dem klev in i rollen som FLC. 

Såhär sa två av FLC i fokusgrupp 3:  

  

”Känslan av att man inte hinner sätta sig ner med det där. Hur ska jag nu ha 

användning av det här i mitt arbete? Hur kan jag göra det bättre eller så?”  

- Fokusgrupp 3, FLC 
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”Man tycker det är roligt, men det är också slitsamt för det är mycket administrativt, 

mycket med bemanning. För att det ska bli någon förändring på vår arbetsmiljö så 

måste vi själva komma med iden.” - Fokusgrupp 3, FLC 

  

”Jag har gått den här chefstraineeutbildningen som dem har, och där pratar man ju 

väldigt mycket om utvecklande ledarskap, och det låter ju väldigt fint. Där vill man 

ju rekrytera framtidens chefer och sådär, och vi påtalade ju det, alltså ni snackar ju 

om någonting som inte är rimligt när man väl kommer ut i verkligheten. För har man 

jobbat på landstinget så har man ju sett hur första linjens chefer har haft det. Likaså 

när man pratar om utvecklande ledarskap, då pratar man ju också om det här fina 

ledarskapet med att göra goda arbetsmiljöer och så, men det är inte realistiskt i 

vardagen. När ska vi komma dit? Den där reklampelaren som står där men här har 

vi en verklighet. Falsk reklam kan jag tycka om dem här utbildningarna.”  

- Fokusgrupp 3, FLC 

 

4.2.3 En långsam förändringsprocess 

Flertalet FLC i samtliga fokusgrupper upplevde dessutom att det var en långsam 

process att försöka påverka till förändringar och förbättringar kring deras 

arbetssituation. Det framkom också att det tar tid för FLC att bygga upp ett nätverk 

inom Landstinget. I fokusgrupp 2, 3 och 4 sa tre av deltagarna följande: 

  

”Våra chefer har också en chef, den chefen som är närmst mig gör ju så gott den 

kan. Fast visst har vi ganska stor påverkningsmöjlighet, dels har vi våra chefer men 

vi träffar ju även chefer högre upp, sen är det ju en komplex organisation, det går 

inte fort att påverka.  Men visst kan vi påverka, man får aldrig ge upp, alltid en 

massa plan B och plan C” - Fokusgrupp 2, FLC 

  

”Den stora skillnaden tror jag är att vår närmsta chef är också 

verksamhetsanknuten, dem har koll på verksamheten och vet vad vi utför, och vet 

ungefär i alla fall vad som krävs för att utför det jobbet vi är ålagda att göra. 

Däremot ju högre upp man kommer i hierarkin till sjukhuschef, till förvaltningschef, 

landstingsdirektör till politiken. Alltså ju längre ifrån verklighetsanknytning de 

kommer ju lättare blir det för dem att gå och säga nej, det här har vi inte råd med  
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utan att egentligen kanske förstå vad det nejet betyder för verksamheten på golvet. 

Så jag tror nog att våra chefer som är närmst oss kan precis förstå det vi säger, 

lyssna på det och ta det vidare. Ju längre upp du kommer desto mindre benägen blir 

man att faktiskt lyssna på det som sägs. Man kanske bara helst vill se siffran. ” - 

Fokusgrupp 3, FLC 

  

”Vi är väldigt mycket nya chefer här på sjukhuset och det märks, det blir lite andra 

influenser, lite annat tänk, lite yngre människor och det kräver lite mer och lite mer 

än vad man har gjort förr. Vi har varit väldig ensamma och väldigt utsatta, men nu 

kommer det nya och då kan man driva lite saker uppåt gemensamt, så att det händer 

saker, det går sakta men det är på gång.” - Fokusgrupp 4, FLC 

  

En central problematik som togs upp bland  FLC i samtliga fokusgrupper 

var arbetsbelastningen kring deras dagliga arbetsuppgifter men också kring olika 

systemen som dem använder i arbetet. Många av respondenterna upplevde det som 

att dem glömde bort att tänka på sig själva ibland och många gånger tog dem på sig 

för mycket att göra. I fokusgrupp 4 beskrev tre av deltagarna följande: 

  

 ”Däremot kan jag känna så, när det gäller min närmsta chef. Frustrationer över att 

det är så otroligt mycket att göra och det är så många medarbetare. När jag då 

känner att jag inte orkar mer som vissa dagar, då kan jag känna ibland att, är det 

meningen att man ska bli helt utmattad innan något händer? Ett tag så kände jag det 

att, gör något, någon annan måste göra något, det går inte att ha det såhär. Men det 

är på gång saker, det märks ju.” - Fokusgrupp 4, FLC 

  

”Jag gör såhär, jag åker hem när det blir för mycket. Det är jätteviktigt att man ser 

om sig själv, för det är det ingen annan som gör. Det är bättre att jag håller i två år, 

än att jag åker efter ett halvår.” - Fokusgrupp 4, FLC 

  

”Det är lite såhär ”duktig-flicka-syndrom” vet du, det tar en stund innan man 

förstår att det spelar ingen roll, jag ska vara stadig i det jag gör, man behöver inte 

förändra så mycket efter alla andras åsikter jämt. Ingen av oss är perfekt, och det  
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tycker jag är rätt schysst, att man får vara människa med. Men man är utsatt” - 

Fokusgrupp 4, FLC 

 

4.2.4 Sammanfattning av möjligheten till feedback och stöd 

Sammanfattningsvis framkom det att de flesta FLC och verksamhetschefer upplevde 

att FLC får både stöd och uppmuntran av sina chefer men att det saknas forum där 

dem kan samlas och stötta varandra. Många FLC upplevde också att det är en 

långsam process att försöka påverka och skapa bättre förutsättningar. Majoriteten av 

FLC var dessutom eniga om att inskolningen behöver förbättras och att 

arbetsbelastningen är väldigt hög. Bemanningen och administrativt arbete tar en 

mycket stor del av FLC arbetstid och den höga arbetsbelastningen begränsar deras 

möjligheter för att utöva ledarskap och att utveckla verksamheten som dem 

egentligen vill göra. FLC förväntningar om arbetsrollen stämmer således inte överens 

med hur det verkligen förhåller sig. Samtidigt hade verksamhetscheferna olika 

åsikter och förväntningar kring om FLC har möjlighet att utöva ledarskap och 

utveckla verksamheten så som FLC förväntat sig att göra. Verksamhetscheferna och 

FLC var dock överens om att många FLC inte mår bra i sin arbetsroll och att det är 

en stor omsättning på FLC. De flesta FLC var eniga om att det beror på höga krav 

och stora förväntningar från både verksamhetschefer och medarbetare. 

Verksamhetscheferna var medvetna om att det behöver skapas bättre förutsättningar 

för FLC inom landstinget i Kalmar.  

 

4.3 Organisatoriskt stöd 

Många diskussioner kring stödet från organisationen ledde ofta tillbaka till att 

sjukhusvården har en komplex organisationsstruktur med många olika avdelningar. 

Det diskuterades bland annat att många avdelningar inte alltid är överens om vad en 

bra lösning är. I fokusgrupp två förklarade en FLC följande: 

 

”De sista åren har det börjat diskuteras mer stöd för att det har blivit så mycket 

med... vi lever i såna öar i landstingsvärlden, extremt många öar, och så inför någon 

det där på service och så tänker man att det är jätte bra, men hallå man kanske 

glömde bort dom som ska använda systemen, hur förändras det för dom som ska 

använda systemen, så där har dom mycket att göra...” - Fokusgrupp 2, FLC 
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Flera FLC diskuterade återigen missnöjet med de administrativa uppgifterna och 

berättade att stödet kring olika system och program är bristande. De administrativa 

uppgifterna tar mycket tid från områden många av respondenterna hellre hade lagt 

sitt fokus på. För att exemplifiera förklarade en FLC från fokusgrupp fyra att: 

 

”Jag tycker att jag har hört sen jag började och långt innan dess också att just det 

här att få stöd i de här administrativa uppgifterna som att dom här programmen, det 

är väldigt mycket som man kanske inte egentligen behöver vara första linjens chef 

för att jobba med, utan man skulle jobba mer med de här mjuka värdena och med 

personalen så jobbar vi mycket mer med de här administrativa uppgifterna, jag 

tycker många säger det i alla fall att många skulle vilja slippa Heroma2, man skulle 

vilja slippa Raindance3 och så skulle man kunna göra det som vi tror är mer av 

värde.” - Fokusgrupp 4, FLC 

 

Utöver missnöjet kring de administrativa uppgifterna diskuterades det även att det 

finns bristande stöd vad gäller att leda och utveckla sin personal. Två FLC i 

fokusgrupp två påpekade att det skulle underlätta om FLC skulle kunna rådfråga 

någon i svåra situationer: 

 

”Jag sa till min chef, eller vi tyckte att, jag ville ha en mentor och det var väl inget 

man var van vid heller, det var inget man erbjöd, att en chef här skulle få en mentor, 

även om min chef är jättebra så är det bra om man har någon opartisk, oftast sitter 

man med svaren själv men ibland vill man bara bolla med någon om alla dessa 

människor vi möter.” - Fokusgrupp 2, FLC 

 

”Det var likadant, jag bad om grupphandledning, att träffa andra chefer, just det här 

att, man står inför en uppgift eller en konflikt, hur ska jag göra här, och då kan man 

fråga andra på andra avdelningar som har varit här längre...” - Fokusgrupp 2, FLC 

 

En av verksamhetscheferna å andra sidan förklarade att det bästa stödet gentemot 

FLC är att vara närvarande när något väl händer: 

                                                 
2
 Datorprogram för administrativa arbetsuppgifter. 

3
 Datorprogram för administrativa arbetsuppgifter. 
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”Att vara chef på vilken nivå som helst är lite som att vara föräld, asså det finns ju 

ingen kvalitetstid på något vänster, man ska ju finnas där när ungen kommer 

inspringandes och har klämt fingret, det är ju då man ska finnas och finns man inte 

då så är man inte en bra pappa liksom, det är lite samma sak som att vara chef, det 

är ju när dem ringer och behöver hjälp och finns man då så finns man ju liksom, det 

är ju alltid, när allt bara rullar på och funkar då vet dom, jag upplever det som att 

dem behöver stödet när dem behöver det, och då får man hoppas att man finns där.” 

- Fokusgrupp 5, Verksamhetschefer 

 

På frågan vad verksamhetscheferna gör för att uppfylla FLC förväntningar av stöd 

gavs exempel på när det gavs ett mindre bra stöd till FLC:  

 

”Jag kan säga att när jag var borta mycket efter sommaren på kurser och 

utbildningar och såna saker då var det väldigt uppenbart att jag inte gjorde det, att 

man måste vara fysiskt på plats även om jag mailade tillbaka hela tiden och svarar i 

telefonen och så, så blev det väldigt uppenbart, då känner jag att den andra tiden när 

jag inte känner det så tror jag att jag uppfyller deras behov och önskemål för det 

blev så väldigt tydligt att nu blev det inte bra och nu är jag borta, och jag fick också 

höra att det inte var någon bra period.” - Fokusgrupp 5, Verksamhetschefer 

 

4.3.1 Stora personalgrupper 

Att leda och utveckla sin personal diskuterades mycket i fokusgrupp fyra. Några FLC 

upplevde att FLC inte prioriterats särskilt mycket de senaste åren. Att FLC inte blivit 

prioriterade i önskad utsträckning har gjort det svårare att på ett kvalitativt sätt 

utveckla och leda personalen:  

 

”Att det är ett yrke som har prioriteras det vet jag inte riktigt om jag kan hålla med 

om det, visst det satsas på utbildning och såna saker men det har ändå varit så 

liksom att, mer och mer läggs på oss, medan det finns en tendens till att antalet 

personer runt oss ökar hela tiden, och att då kan man inte riktigt säga att vi har 

prioriterats för då ser man inte riktigt vilken roll vi har och vad som ingår i den 

rollen och vad man ska förväntas göra, en sån sak är exempelvis lönedelen, 

lönerevisionen som ska följas upp till hösten med medarbetarsamtal och sen ska vi  
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ha ytterligare samtal med lönesättande samtal och mycket såna saker, och har man 

då grupper på 50 personer eller 80 personer som jag har haft var det egentligen 

bara att lägga all sin tid på att planera och att genomföra dom sakerna... så jag tror 

att man skulle få bättre ledare och tydligare ledare om man skulle ha mindre 

grupper, det kan jag se som jag från 76 personer till 16 i hur mycket mer tid jag kan 

lägga på att vara en tydlig ledare och hur mycket mer kvalitativa dom där samtalen 

blir, då kan jag lägga min själ och mitt hjärta i varje samtal istället för att då var 

som det var tidigare så kanske jag klarade av att ha 20-30 stycken, sen dalade ju mitt 

intresse, asså även om man inte vill det så gör det det... för man sitter och säger 

samma saker och ju fler gånger man säger det desto mindre intressant blir det, 

tillslut blir man jätte trött på sig själv.” - Fokusgrupp 4, FLC 

 

Verksamhetscheferna medgav att det kan vara problematiskt för en FLC att utöva ett 

bra ledarskap och att avsätta tid för att utveckla vården om deras personalgrupper är 

alldeles för stora. Dessutom medgav en verksamhetschef att förväntningarna på FLC 

varierar beroende på hur stora personalgrupper dem har: 

 

”FLC chefskapet är mer än bara antalet medarbetare. Det finns andra saker som 

påverkar; dygnet runt verksamheten, den spridda verksamheten, vad man har för 

kontaktytor. Det är skillnad på mödravård och kvinnokliniken. Jag har en FLC som 

ska samverka med alla avdelningar på sjukhuset, det är lite bökigt det också. Det är 

sådana delar i chefskapet som också är viktigt att ha med.” - Fokusgrupp 5, 

Verksamhetschefer 

 

Däremot var verksamhetscheferna osäkra på vad som är ett rimligt antal medarbetare 

för en FLC att ha under sig: 

 

“… Nu när vi pratade om förväntningar på FLC så blir det olika förväntningar. 

Mina FLC har ju, Den som har mest har 45 medarbetare, någon annan har 20. Då 

blir det andra förväntningar på utvecklingsarbetet på den som har färre medarbetare 

än den som har många. Då kan man inte trycka på samma krav.” - Fokusgrupp 5, 

Verksamhetschefer 
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4.3.2 Sammanfattning av organisatoriskt stöd 

Genomgående i fokusgrupperna framkom att det fanns brister i stödfunktioner för 

FLC. Ofta saknades stödfunktioner till de administrativa program FLC förväntas 

kunna. Bristen på stöd syns även i ledarskapet i form av uttryckna önskningar om 

mentorer eller diskussionsforum vilket arbetsgivaren reagerar med oförstånd och 

skepsis till. Ytterligare hinder för att utöva ett bra ledarskap anses vara de stora 

medarbetargrupperna FLC har ansvar för. Hur stora medarbetargrupper FLC har 

varierar kraftigt och medför att förväntningarna på ett gott ledarskap skiljer sig 

mellan FLC-tjänsterna.  

 

4.4 Matchning mellan person och organisation 

De flesta FLC inom samtliga fokusgrupper tycker att deras personliga egenskaper har 

varit av betydelse när dem fick tjänsten. Det har mer specifikt rört sig om egenskaper 

som stresstålighet, tålmodighet och flexibilitet. Samtidigt tyckte flertalet FLC att det 

inte har varit några uttalade egenskaper i själva annonsen, utan snarare något som 

framkommit senare. På frågan om deras personliga egenskaper har varit av betydelse 

för tjänsten som FLC svarade tre av respondenterna i fokusgrupp 1 och 4 följande: 

  

”När jag sökte så gjorde man ju inga test eller så, man försökte hitta någon som 

kunde ha tålamod och hantera besvärliga grupper. Men det är väl generellt för alla 

chefer, man ska kunna hantera konflikter och vara stresstålig. Annars så klarar man 

inte av att vara chef.” - Fokusgrupp 1, FLC 

  

”Det var nog stresstålighet då, tycka om att tänka nytt tror jag, att tänka nya saker. 

Det framgick lite så mellan raderna, gjorde det.” - Fokusgrupp 1, FLC 

  

”Annonserna är ganska standardiserade, det stod ingenting om uttalade 

erfarenheter. Inte så mycket hur man ska vara ledare eller vad som förväntas av en 

som ledare. Det är ovanligt att chefsrekryteringarna är bra, dem är inte bra. - 

Fokusgrupp 4, FLC 
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Verksamhetscheferna förklarade att de eftersöker vissa specifika egenskaper och att 

det ofta rekryteras internt till tjänsten som FLC, även om det många gånger 

annonseras externt. Det framkom också att det är vanligt att verksamhetschefer ärver  

sina FLC och att det kan vara ganska frustrerande ibland. På frågan om vilka 

personliga egenskaper dem eftersöker hos sina FLC svarade fyra av 

verksamhetscheferna:  

 

“Jag har ärvt mina, så jag uttalar mig inte. Jag är jättenöjd med dem, men jag har 

inte letat efter någon.” - Fokusgrupp 5, verksamhetschefer 

  

“Vi tittade efter en bra ledare, tittade på ledarskapsegenskaper, erfarenhet då. Sen 

kunskap vad vi håller på med, det var inte så viktigt. Förväntningen var ju att den 

skulle kunna få ordning på en grupp som var ganska bångstyrig och det har lyckats 

jätte-, jättebra.” - Fokusgrupp 5, verksamhetschefer 

  

“Det är roligt att få plocka sina egna chefer tycker jag, tre av mina har jag anställt 

själv och två har jag ärvt, det kan vara oerhört frustrerande att ärva. Man måste ju 

vara kommunikativ och ha bra moral och känna att den här människan kommer vara 

lojal. Ha någorlunda struktur och ordning på sig själv. Lite grann tittade jag på att 

komplettera det övriga som fanns.” - Fokusgrupp 5, verksamhetschefer 

 

“Vi annonserar ju bara externt, sen så är det ju inte ovanligt att det är någon intern 

som får tjänsten.” - Fokusgrupp 5, verksamhetschefer 

 

4.4.1 Särskild utsatthet som FLC 

Ett flertal av FLC påpekade att det var ensamt att vara chef och att det finns 

förväntningar på dem både från deras chefer men också från medarbetarna. Några av 

FLC menade att förväntningarna på FLC och hur man förväntas vara som chef för att 

passa in sätter en högre press dem. I fokusgrupp 2 och 3 svarade tre av FLC följande: 

  

”Jag tror att dem som får käftsmällar, om man säger, är om man förväntar sig att 

man ska vara en i gänget och kompis för det är man inte. Man är inte utanför men 

man är inte med på det sättet.”  - Fokusgrupp 2, FLC 
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”Timmen innan säger vi, det där funkar inte, det är för mycket, sen gör vi det 

iallafall sedan. Många medarbetare tror sig veta vad vi chefer gör.” -Fokusgrupp 3, 

FLC 

 

”Det är viktigt med rätt förutsättningar när man går på som chef.”  

- Fokusgrupp 3, FLC 

 

På frågan om vad som är det viktigaste som lyfts fram när det söks en ny FLC 

svarade tre av avdelningscheferna följande: 

 

“I annonsen kanske dom inte får en bra uppfattning om vad tjänsten innebär, men 

förhoppningsvis har dom ju fått det efter man har träffat dom. Vad dom har för 

förväntningar och vad man vill hoppas jag. För annars blir man ju, skulle jag bli 

besviken. Många har ju jobbat inom vården och vet ungefär vad jobbet innebär.” 

- Fokusgrupp 5, verksamhetschefer 

  

“I annonseringen är det väldigt mycket fokus på ledarskap och utveckla 

verksamheten. Det står inte så mycket om administration.”  

- Fokusgrupp 5, verksamhetschefer 

  

“Jag tror inte det finns någon som hinner, det som egentligen förväntas. Den där 

människan kanske tar den här delen, och den andra tar den här delen. Och några 

grejer blir liksom inte så bra gjorda därför att det finns inte möjlighet, den 

människan är inte uppfunnen. Hade vi verkligen avslöjat för dem, att det här är vad 

som förväntas då hade ingen tagit det liksom hahaha, överdrivet kanske men mmm, 

det är mycket.” - Fokusgrupp 5, verksamhetschefer 

 

4.4.2 Sammanfattning av matchning mellan person och organisation 

I en majoritet av fokusgrupper med FLC framkom att de rekryteringsannonser 

gällande deras tjänst inte tydligt beskriver vilka personliga egenskaper arbetsgivaren 

letar efter. Istället framkommer att arbetsgivaren främst letar efter stresstålighet, 

tålamod och ledarskapsegenskaper senare i rekryteringsfasen. 

Rekryteringsannonserna är i stor utsträckning standardiserade och framhäver ofta  
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ledarskaps- och utvecklingsdelen i FLC-tjänsten, trots att det inte är vad FLC lägger 

största delen av sin arbetstid till. 

 

4.5 Förändringars påverkan på det psykologiska kontraktet  

Genomgående i samtliga genomförda fokusgrupper med FLC nämns den långsamma 

förändring sjukhuset har utsatts för de senaste 20 åren. Förändringen upplevs ha 

sakta smugit sig på FLC och påverkat deras yrkesroll. En FLC i fokusgrupp två 

uttrycker det såhär: 

 

“Det har väl smugit sig på oss, det har plattats till i organisationen och det har gett 

oss mer administrativt arbete med olika system. Det kommer inte över en natt”. - 

Fokusgrupp 2, FLC 

 

Det ökade administrativa arbetet beskrivs även som besvärligt av en majoritet av 

FLC och tar tid från vad som upplevs vara den verkliga arbetsuppgiften; att utveckla 

vården långsiktigt. En FLC från fokusgrupp ett förklarar det såhär: 

 

“Man måste sålla väldigt mycket mellan alla arbetsuppgifter, men bemanning kan 

man inte sålla bort om fyra personer är sjuka. Om det går för lång tid åt bemanning 

har man inte kraft eller tid att bedriva någon utveckling”. - Fokusgrupp 1, FLC 

 

4.5.1 Förståelse från verksamhetscheferna 

Flera av verksamhetscheferna har tidigare varit FLC själva och ser att rollen har 

förändrats över tid. De uttrycker likt FLC att det har skett en smygande förändring 

över tid. En verksamhetschef förklarar följande: 

 

“Jag har varit här i 10 år och började som FLC. Det uppdraget jag hade då om man 

tittar tillbaka jämfört med nu så är det ju omorganisering som gör att det FLC 

uppdraget jag hade då är idag större. Istället för två mottagningar är det idag tre. 

Sen när jag började hade man assistenthjälp på ett helt annat sätt än vad man har 

idag. Så det är en förändring över den tidsperioden…” - Fokusgrupp 5, 

Verksamhetschef 
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En annan av verksamhetscheferna utvecklar jämförelsen med hur yrkesrollen sett ut 

innan och tillägger följande: 

 

“Men det är som du säger, vi hade ju också klinikassistent. Men det är väl 10-15 år 

sedan. Idag har vi PA och Controller och vi har bytt minst en gång om året. Så vi 

har ingen kontinuitet där. Så det är mycket administrativa sysslor som de aldrig kan 

lämna över för att den som kunde det har slutat och så är det någon ny som man får 

förklara för. Man måste då kunna allt själv. Det stödet hade kunnat vara bättre.” - 

Fokusgrupp 5, Verksamhetschef 

 

En annan FLC från fokusgrupp ett uttrycker mer specifikt att engagemangsnivån 

sjunker vid utförandet av de administrativa arbetsuppgifterna:  

 

“Det är möjligtvis såna där löneärenden där jag inte har direkt kunskap i det. Då 

har jag blivit jäkligt trött. Där jag liksom inte vet om jag gör rätt eller fel. Det är 

arbetsuppgifter som kommit över tid och som jag inte har kunskap i.” - Fokusgrupp 

1, FLC 

 

Verksamhetscheferna är samtliga medvetna om FLC ökade administrativa 

arbetsbörda och förstår att det huvudsakliga arbetet att utveckla både vård och 

medarbetare därför hamnar i bakgrunden. En verksamhetschef svarar följande på 

frågan om någon förändring i organisationen påverkat hans förväntningar på sina 

FLC:  

 

“För mig har det gjort det… Jag fick en FLC-tjänst till som inte finns på papper 

förvisso, men som är godkänt uppifrån. Den betydde givetvis mycket i vad de två 

tillsammans jämfört med vad en kunde göra och då pratar man mycket om ledarskap 

och utvecklingsarbete. Då kunde jag höja ribban ytterligare.” - Fokusgrupp 5, 

Verksamhetschef 
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En annan verksamhetschef tillägger följande: 

“Hos mig är det tvärtom. Innan jag blev verksamhetschef avskaffade man en FLC 

och en annan fick ta över hela det uppdraget. Vilket gör att det är väldigt hög 

belastning på den personen, så det finns inte lika mycket tid till att vara ledare och 

driva verksamheten och tänka visionärt. Och nu finns det ju inga pengar till att 

liksom anställa nya utifrån.” - Fokusgrupp 5, Verksamhetschef 

 

4.5.2 Positiva effekter av utbildningssatsningar 

Någonting som upplevs som väldigt positivt av en majoritet av de tillfrågade är 

ledarskapsutbildningarna organisationen erbjuder sina FLC. En FLC säger följande:  

 

“Något positivt vi erbjuds är ledarskapsutbildningar för om man går och verkligen 

tar till sig det som sägs märker man en jätteförändring, det gynnar hela 

arbetsplatsen”. - Fokusgrupp 2, FLC 

 

Ledarskapsutbildningarna bidrar även med självförtroende till FLC och underlättar 

för dem att hantera konflikter med medarbetare. En FLC förklarar följande: 

 

“Även om man blir ifrågasatt, är man övertygad och självsäker på det man gjort kan 

man ändå bemöta det ifrågasättandet.” - Fokusgrupp 3, FLC 

 

Vad en fokusgrupp med FLC är helt överens om är att det skett en förändring i 

sjuksköterskornas arbetssituation. Förändringen tar sig uttryck i att medarbetarna 

numera har fler rättigheter än tidigare gällande ledighet, arbetstider och 

anställningsform. Upplevelsen om en sådan förväntning syns i följande citat, 

samtliga från fokusgrupp fyra: 

 

“Något som har ändrat sig är medarbetarskapet samtidigt som man sätter mera krav 

och ansvar man har som medarbetare är det väldigt mycket förmåner som inte fanns 

förr. När jag började jobba fanns det fem semesterperioder; maj, juni, juli, augusti 

och september och då fick man en period tilldelad. Du fick aldrig heller semester vid 

jul och nyår, då var det semesterstopp. Föräldraledighet existerade inte. Man hade  
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fasta scheman, jobbade varannan helg. Så var det bara. Sen har det glidit till att 

idag ha mer frihet, det finns mera… Det är ju bra, men samtidigt måste man 

balansera mot att veta varför man är på jobbet och att jag jobbar i ett 

sammanhang.” - Fokusgrupp 4, FLC 

 

“Jag tror att vi är påväg in i en stor förändring som förklarar bland annat vår stora 

personalbrist. Den generation människor som kommer nu, de har en helt annan 

självständighet mot vad vi haft innan. De ställer helt andra typer av krav.” - 

Fokusgrupp 4, FLC 

 

“Jag håller med, jag har medarbetare som inte ens vill ha en fast anställning, de är 

erbjudna 100% fast anställning men vill ha vikariat. De vill vara fria och vill inte… 

De vill inte binda sig.” - Fokusgrupp 4, FLC 

 

“Det tror jag kommer påverka vårt arbete framöver. Det är en utmaning vi står 

inför. Vi kan nog inte förändra dem utan vi måste förändra vårt ledarskap och sätt 

att arbeta på för att passa dem.” - Fokusgrupp 4, FLC 

 

4.5.3 Sammanfattning av förändringars påverkan på det psykologiska 
kontraktet 

Sammanfattningsvis tycker majoriteten av FLC att deras yrkesroll har påverkats av 

en långsam förändringsprocess under de senaste 20 åren. Samtidigt har det ökade 

administrativa arbetet försvårat FLC möjligheter att utöva ledarskap och utveckla 

verksamheten. Även verksamhetscheferna är eniga om att FLC arbetsroll har 

förändrats över tid och att deras huvudsakliga arbete har begränsats som ett resultat 

av ökade administrativa arbetsuppgifter. Någonting som samtliga FLC upplever som 

väldigt positivt är ledarskapsutbildningarna landstinget erbjuder sina FLC. 
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5 Komponenter av det psykologiska kontraktet 

I följande kapitel förenas vårt empiriska material med den teoretiska referensramen. 

Resultatet tolkas med hjälp av följande kapitelindelningar; Förståelse av FLC-

rollen, FLC trygghet och engagemang och till sist Möjligheten till stöd i chefsrollen. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning av de konsekvenser vi sett att otydliga 

psykologiska kontrakt gett upphov till.  

 

5.1 Förståelsen av FLC-rollen 

Det empiriska resultatet från denna fallstudie har med hjälp av teoriavsnittet tolkats 

och gett upphov till tre olika komponenter av det psykologiska kontraktet. Den första 

komponenten vi upptäckt har sin grund i empiriavsnittet “Upplevelser och 

förväntningar på FLC yrkesroll, som har visat att det råder olika förståelser kring 

vad en FLC är och vad den ska göra.  

 

Flera FLC uppgav att det fanns olika uppfattningar av FLC-rollen; en uppfattning 

innan rekryteringen och en annan uppfattning efter rekryteringen. Gapet mellan 

förväntningarna innan respektive efter rekryteringen har bidragit till ett missnöje hos 

FLC. Många FLC anade inte att administrationen skulle stå för den största delen av 

all arbetstid. Verksamhetscheferna berättar å andra sidan att FLC ska leda och driva 

verksamheten framåt i form av bland annat kvalitetsutveckling. Där kan vi se en 

koppling till Klein, Becker och Meyer (2009) som förklarar att det största hotet mot 

att förväntningar inte uppfylls är förändringar, vilket indirekt också påverkar 

engagemanget. Vår tolkning är att en av anledningarna bakom missnöjet hos FLC 

delvis beror på att arbetsgivaren har gett en arbetsbeskrivning av FLC-rollen vid 

rekryteringen, medan de verkliga arbetssituationerna sett annorlunda ut. Ur FLC 

perspektiv sker därför en förändring i form av uppfattningen kring vilka 

arbetsuppgifter som ska göras, vilket förklarar deras missnöje enligt Klein, Becker 

och Meyer (2009).  

 

Det psykologiska kontraktet är en stark länk till personalens affektiva och normativa 

engagemang inom organisationen och när förväntningarna inte uppfylls påverkas 

motivationen (Klein, Becker och Meyer, 2009). Vidare förklarar Vander et al. (2016) 

att psykologiska kontrakt är en ömsesidig förväntan om parternas skyldigheter och 
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rättigheter gentemot varandra. Vår tolkning är att det har skett en missuppfattning 

mellan FLC och arbetsgivaren gällande varandras skyldigheter i det psykologiska  

kontraktet. Det psykologiska kontraktet omfattar således arbetsgivarens och 

personalens uppfattningar om den ram av förväntningar som måste uppfyllas. Vi 

uppfattar att det är svårt för FLC att leva upp till de förväntade skyldigheterna i det 

psykologiska kontraktet gentemot sin arbetsgivare då det är otydligt vad som 

egentligen förväntas. Exempelvis förväntar sig FLC att till stor del arbeta med 

utvecklingsarbete och att ha möjlighet till stöd i form av diskussionsgrupper med 

andra FLC. Från verksamhetschefernas sida förväntas att FLC även löser 

bemanningsfrågan på sina respektive avdelningar och samtidigt i stor utsträckning är 

självgående. Utifrån fokusgruppsintervjun med verksamhetscheferna framkom det att 

beroende på hur många medarbetare en FLC har under sig förväntas det olika mycket 

engagemang kring arbetet med att utveckla vården. Desto fler medarbetare en FLC 

har under sig desto mer tid går åt till administrativa arbetsuppgifter, vilket förhindrar 

FLC från att utveckla vården i den utsträckning dem vill. Förväntningarna kring de 

administrativa arbetsuppgifterna har inte getts mycket utrymme i det psykologiska 

kontraktet, vilket därmed har försvårat för FLC att alltid förstå vilka skyldigheter 

dem förväntas ha gentemot arbetsgivaren.   

 

5.1.1 Förändringar påverkar psykologiska kontrakt 

Under fokusgruppsintervjuerna framkom också att majoriteten av FLC upplever att 

deras yrkesroll har påverkats av en långsam förändringsprocess under de senaste 20 

åren. Verksamhetscheferna var eniga med FLC om att FLC-rollen har förändrats 

över tid. Vår uppfattning är att det skett och sker återkommande förändringar kring 

arbetsrollen än idag och att det drabbar den trygghet FLC känner inför sin anställning 

samt framtid inom organisationen. Det är bland annat med anledning av alla 

förändringar kring FLC arbetsroll vi uppfattar att det är av stor vikt att arbetsgivaren 

och FLC är medvetna om det psykologiska kontraktet, eftersom vår uppfattning är att 

förändringarna bidrar till att förväntningarna inte alltid uppfylls. Van Den Heuvel et 

al. (2016) bekräftar att det är av stor vikt att arbetsgivare och chefer har den 

uppfattning samt kunskap kring det psykologiska kontrakt som ingåtts med 

personalen och informationen är av särskild betydelse i samband med förändringar.  
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De ökade kraven på flexibilitet och förändringar innebär att förväntningarna på löften 

och ömsesidiga förpliktelser mellan parterna bryts. När förändringar sker är det 

därför av vikt att ta hänsyn till den historia av psykologiska kontrakt som finns 

mellan personalen och arbetsgivaren (Van Den Heuvel et al. 2016). Vi uppfattar att 

FLC inställning gentemot en förändring formas utifrån hur det psykologiska 

kontraktet kommer att påverkas av förändringen. Förändringen kan således vara 

positiv genom att uppfylla eller överträffa förväntningar som fanns och därmed 

uppfylla det psykologiska kontraktet eller vara negativ och bryta mot det. Brytande 

av psykologiska kontrakt kan uppstå genom att förväntningar uppfylls bristfälligt 

eller inte alls.  

 

Under fokusgruppsintervjuerna framkom att flera av FLC förväntningar och 

uppfattningar inte enbart är centrerade kring vilka uppfattningar FLC hade innan 

kontra efter en rekrytering. Många hade redan en FLC roll när förändringar kring 

arbetsuppgifter ägde rum, vilket också har gett upphov till missnöje. Många FLC 

vittnar om att det förr fanns mycket stöd kring administration i form av olika 

assistenter. Många stödfunktioner har med tiden förvunnit och allt mer administrativa 

arbetsuppgifter har istället hamnat hos FLC.  Enligt Van Den Heuvel et al. (2016) är 

det en viktig del i chefsrollen att ha kunskap kring det psykologiska kontraktet 

parterna emellan, framförallt i samband med förändringar. Vår tolkning är att 

arbetsgivaren inte har haft någon större uppfattning om vilka psykologiska kontrakt 

som har ingåtts tidigare eftersom missnöjet kring förändringarna är stort bland FLC. 

Gardner et. al (2015) hävdar att det psykologiska kontraktet uppfylls när den ena 

avtalsparten är nöjd med den andra avtalspartens fullgörande av sina skyldigheter. 

Vår uppfattning är att genomförda förändringar i FLC-rollen har inneburit avvikelser 

från det överenskomna psykologiska kontraktet, vilket är grunden till det upplevda 

missnöjet.  
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5.2 FLC trygghet och engagemang  

Den andra komponenten av det psykologiska kontraktet vi har identifierat har sin 

grund i empiriavsnittet “FLC möjlighet till feedback och stöd”. I avsnittet belyses 

vikten av att FLC känner sig trygga och säkra i sin roll. 

 

Klein, Becker och Meyer (2009) har som tidigare nämnt, förklarat att under 

rekryteringens urvals- och socialiseringsprocess utvecklar nya medarbetare 

förväntningar om sina skyldigheter gentemot organisationen. På samma sätt 

utvecklas också förväntningarna kring organisationens skyldigheter gentemot sin 

personal. Vi menar att när en ny FLC rekryteras, oavsett om det rör sig om en intern- 

eller externrekrytering utvecklar individen förväntningar om skyldigheter och 

rättigheter gentemot arbetsgivaren och således verksamhetschefen. På samma sätt 

utvecklar också verksamhetschefen förväntningar gentemot en ny FLC. På så vis blir 

alltså ett psykologiskt kontrakt upprättat mellan parterna.  

 

Vander et al. (2016) förklarar att förväntningarnas uppfyllelse blir en viktig grund för 

en forsatt anställning och trygghet. Det framkom under fokusgruppsintervjuerna att 

FLC-tjänsten är en tillförordnad tjänst som sträcker sig under en begränsad tid. Enligt 

Klein, Becker och Meyer (2009) är psykologiska kontrakt antingen transaktions- 

eller relationskontrakt. Transaktionskontrakt är relativt begränsade i sin varaktighet 

och innebär en mer specifik uppsättning av organisatoriska skyldigheter. Gardner, 

Guo-Hua, Xiongying, Pierce och Lee (2015) hävdar att transaktionskontrakt består 

av ekonomiska aspekter och kan vara både specifika och tillfälliga. Utbytet består 

således främst av personalens tid och insatser i utbyte mot ersättning i form av lön 

och andra förmåner. Utifrån Klein, Becker och Meyers (2009) samt Gardner, Guo-

Hua, Xiongying, Pierce och Lees (2015) beskrivning menar vi att FLC tillförordnade 

tjänst är ett så kallat transaktionskontrakt, eftersom det är specifikt, begränsat i sin 

varaktighet och innebär en uppsättning av organisatoriska skyldigheter.  

 

Vi menar att FLC upplevda förväntningar kring arbetsrollen bidrar till att individen 

skapar en mening och således motivation för arbetsuppgifterna. Utifrån 

fokusgruppsintervjuerna framkom det att majoriteten av FLC förväntade sig att få 

arbeta med ledarskap och verksamhetsutveckling. Förväntningarna kring vad  
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arbetsrollen innebär för verksamheten skapar därmed en mening och 

motivationskraft för en FLC. Bankins (2015) säger att det psykologiska kontraktet 

bidrar till människors behov av meningsskapande, således förklarar det också 

personalens kognitiva processer under osäkra förhållanden. När det finns en 

avvikelse mellan förväntningarna och det faktiska utfallet, börjar personalen en 

medveten kognitiv process av meningsskapande. Vår uppfattning är att när en FLC 

förväntningar kring arbetsrollen inte uppfylls genom att det tillkommer 

administrativa arbetsuppgifter och bemanningsfrågor ger det upphov till att FLC 

försöker skapa en ny mening, samt en ny motivationskraft kring arbetsrollen. Vi 

menar att avvikelserna kring förväntningarna på arbetsrollen och det verkliga utfallet 

bidrar till motivationsbrist, eftersom FLC därmed tvingas skapas en ny mening kring 

arbetsrollen. 

 

Samtliga FLC upplever ledarskapsutbildningarna Kalmar länssjukhus erbjuder sina 

FLC väldigt positivt. Vår tolkning är att när en organisation satsar långsiktigt på sin 

personal och erbjuder dem utvecklingsmöjligheter ökar det chanserna till att det 

psykologiska kontraktet uppfylls. När personalen känner sig uppskattad och 

förväntningarna om utvecklingsmöjligheter och anställningstrygghet ökar, tilltar 

också personalens motivation och engagemang för organisationen. Klein, Becker och 

Meyer (2009) förklarar att tillsvidare överenskommelser och förväntningar som 

innebär ett utbyte av socioemotionella och ekonomiska resurser kallas 

relationskontrakt. I sådana avtal, är utvecklingen av en långsiktig och ömsesidig 

relation mellan parterna det centrala målet. Relationskontrakt omfattar således 

personalens förväntningar om utbildnings- och utvecklingsmöjligheter, 

anställningstrygghet samt organisatoriska beslut som gynnar deras långsiktiga 

välbefinnande. Vad det gäller länssjukhusets satsning på ledarskapsutbildningen 

uppfattar vi att det uppfyller en del av relationskontraktet mellan FLC och 

arbetsgivaren.  
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5.3 Möjligheten till stöd i chefsrollen 

Den sista komponenten vi har identifierat har sin grund i empiriavsnittet 

“Organisatoriskt stöd” och behandlar i vilken utsträckning FLC har möjlighet till 

stöd i sin yrkesroll. 

 

Klein, Becker och Meyer (2009) säger att anställda utvecklar förväntningar gällande 

sina egna rättigheter och skyldigheter gentemot arbetsgivaren. Rättigheterna tar sig 

ofta uttryck i olika krav på stöd i sin chefsroll från arbetsgivaren. Mer specifikt 

framkom från ett flertal FLC att deras förväntningar av stöd i form av mentorskap 

eller diskussionsforum för jämbördiga möts med skepsis eller oförstående från 

arbetsgivarens sida. Parallellt uttrycker en klar majoritet av FLC att dem genom goda 

relationer med sina egna chefer finner stöd i sin egen chefsroll. Det FLC poängterar 

finner vi även stöd för i Gardner et al. (2015) som förklarar att chefer har en stor 

påverkan på uppfyllelsen av de krav och rättigheter de anställda upplever sig ha. Det 

relationskontrakt som uppstår mellan parterna lägger fokus på socioemotionella 

resurser. Sådana relationskontrakt måste vara långsiktiga och därmed behandla 

personalens utvecklingsmöjligheter och anställningstrygghet.  

 

Klein et al. (2009) förklarar samtidigt att organisationer idag är mindre benägna att 

ge stöd än tidigare. Stödminskningen kan bero på en mängd olika faktorer bland 

annat nedskärningar men även bortprioriteringar av vissa tjänster. I vår fallstudie är 

organisationen ett sjukhus och landstinget arbetsgivaren. Länssjukhuset har i sin tur i 

egenskap av offentlig sektor en sträng budget och hårda besparingsmål, vilket 

påverkar arbetsgivarens möjlighet att erbjuda stöd till de anställda. En stödfunktion 

som upplevdes positivt av en stor mängd FLC var länssjukhusets satsning på 

ledarskapsutbildningar. Genom ledarskapsutbildningarna ges FLC verktyg att 

hantera och utveckla sin vardag vilket enligt Klein et al. (2009) är ett kriterium för att 

uppfylla förväntningarna om stöd. Dock uttryckte ett par FLC svårigheter att 

genomföra och driva det dem tagit till sig på utbildningen för att det inte finns tid till 

det. På så sätt står den stora arbetsbelastningen i form av administrativa 

arbetsuppgifter i vägen för uppfyllandet av det förväntade stödet.  
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5.4 Uppfyllnadsgraden av psykologiska kontrakt och dess konsekvenser 

Detta avsnitt är inte en komponent av det psykologiska kontraktet utan är en 

avslutande, allmän tolkning av vilka konsekvenser vi sett att otydligheten kring de 

ingångna psykologiska kontrakten lett till.  

 

Gardner et al. (2015) hävdar att det psykologiska kontraktet har stor betydelse för 

personalens organisationsbaserade självkänsla. Vår tolkning är att FLC inte har 

mycket självkänsla. Osäkerheten är stor när det kommer till olika administrativa 

system. Vår uppfattning är även att det inte finns någon större vilja till att lära sig de 

administrativa systemen på grund av att det från en början inte ingick i det 

psykologiska kontraktet. Gardner et al. (2015) förklarar att huruvida det 

psykologiska kontraktet uppfylls eller inte påverkar personalens attityd, avsikter och 

beteende på arbetsplatsen. Personal som upplever att deras förväntningar uppfylls får 

således en högre motivation, presterar bättre och utvecklar en positiv attityd för sin 

arbetsgivare. Vår tolkning är att FLC har en negativ attityd gentemot 

arbetsuppgifterna och har en bristande motivation. Vi menar att det beror på att det 

psykologiska kontraktet med arbetsgivaren inte har uppfyllts.  

 

Utifrån fokusgruppsintervjuerna framkom att majoriteten av FLC upplever att de får 

stöd av verksamhetscheferna, samtidigt uppskattar samtliga FLC 

ledarskapsutbildningen och ser det som en viktig satsning för deras fortsatta arbete. 

Vår uppfattning är att när det psykologiska kontraktet uppfylls mellan FLC och 

arbetsgivare kommer det bidra till att FLC får en ökad motivation, prestation och 

bättre attityd. De positiva aspekterna kommer således öka FLC engagemang för 

organisationen. Vi anser att arbetsgivarens kontraktuppfyllelse förmedlar att 

arbetsgivaren engagerar sig i personalen. Vander et al. (2016) bekräftar att när det 

psykologiska kontraktet uppfylls av båda parterna skapas en viktig balans för 

relationen mellan arbetsgivare och personal. 
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6 Slutsats 

I studiens avslutande kapitel besvaras studiens problemformulering och syfte. Sedan 

redogörs för studiens teoretiska bidrag, praktiska relevans och till sist förslag på 

framtida forskning. 

 

6.1 Besvarande av problemformulering och syfte 

Syftet med studien har varit att utifrån ett organisatoriskt perspektiv öka förståelsen 

för hur det psykologiska kontraktet förklarar förväntningarna på FLC yrkesroll.  

 

Problemformuleringen i studien har varit: 

 

- Hur kan tillämpningen av konceptet psykologiska kontrakt öka förståelsen av varför 

det råder skilda förväntningar mellan närmsta högre chef och FLC på FLC 

yrkesroll? 

 

6.1.1 Förståelse av FLC-rollen 

Det mest framträdande i problematiken kring FLC på länssjukhuset i Kalmar har 

varit de två olika definitioner och synsätt som finns på FLC-rollen. Studien har 

fastställt att grunden till ett psykologiskt kontrakt gällande FLC-tjänsten skapas 

redan under rekryteringen av en FLC. Problematiken uppstår när såväl annonser som 

arbetsintervjuer ger en i många fall förskönad bild av FLC-rollen och dess 

arbetsuppgifter. Det genererar i sin tur svåruppnåeliga förväntningar hos den som 

rekryteras till FLC. 

 

6.1.2 FLC trygghet och engagemang 

Studien har även genom appliceringen av psykologiska kontrakt på FLC-rollen 

kunnat konstatera att förväntningarna på FLC från både verksamhetschefer men även 

FLC själva påverkar FLC trygghet och engagemang inom organisationen. Det 

psykologiska kontraktet bryts genom att arbetsgivaren systematiskt förändrar FLC-

rollen. FLC upplever då en otrygghet genom att deras förväntningar inte uppfylls och 

att deras roll snabbt kan förändras. Att FLC-tjänsten är tidsbegränsad bidrar även till 

en osäkerhet och sänker FLC engagemang inom organisationen.  
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6.1.3 Möjlighet till stöd i chefsrollen 

Vidare har studien visat att det råder en okunnighet gällande de stödfunktioner FLC 

har till sitt förfogande. Det psykologiska kontraktet är inte tillräckligt tydligt 

definierat gällande vilka rättigheter FLC har till stöd i sitt chefskap. Bristen på stöd 

exemplifieras genom förfrågningar om mentorer och diskussionsforum med andra 

FLC. Missnöjet kring organisatoriskt stöd syns även i avsaknaden av avlastning för 

administrativa arbetsuppgifter vilka i stor utsträckning förhindrar FLC att utveckla 

vården och leda sin personal.  

 

6.2 Teoretiskt bidrag 

Det sker ett informationsutbyte mellan verksamhetschefen och FLC gällande 

förväntningarna kring FLC-rollen. Därefter tolkar parterna informationen och en 

outtalad överenskommelse i form av psykologiska kontrakt upprättas. Eftersom det 

råder en tolkning utifrån den information som kommuniceras uppstår det en risk för 

missförstånd och således missförhållanden gällande parternas ömsesidiga åtaganden 

och rättigheter. Graden av misstolkningar och otydlighet resulterar i att det 

psykologiska kontraktet bryts och negativa konsekvenser uppstår eller att kontraktet 

uppfylls med positiva konsekvenser till följd. 
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Figur 1 Egen konstruerad modell, “Upprättande av psykologiska kontrakt” 

 

6.3 Praktisk relevans 

Studien kring FLC och deras förväntningar på arbetsrollen har förutom en teoretisk 

relevans också bidragit med praktiskt relevant kunskap. 

 

Diskussionerna kring FLC arbetsroll berör främst hur arbetsgivarens och FLC 

förväntningar återspeglar varandra. Det har således tagits upp praktiska exempel där 

det framstår föreligga ett psykologiska kontrakt mellan FLC och verksamhetschefer, 

och där det diskuteras huruvida kontraktet har uppfyllts eller brutits mellan parterna. 

Det har också tagits upp förslag på hur en kontraktuppfyllelse kan ge praktiska 

konsekvenser för en FLC i sin arbetsroll. Genom att skapa en förståelse kring 

appliceringen av konceptet psykologiska kontrakt, kan vår studie vara ett bidrag till 

diskussionen. Den ökade förståelsen kan därigenom bidra till att FLC och 

verksamhetschefer uppnår en ömsesidig medvetenhet kring varför olika 

förväntningar uppstår och hur missförhållanden kring förväntningar kan förebyggas. 
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6.4 Framtida forskning 

Redan i problemdiskussionen presenterades forskningsläget kring FLC som ytterst 

begränsat. Mer specifikt utgör förväntningar på FLC-rollen ett än mindre utforskat 

ämne, varpå vi såg en mening med att genomföra vår studie inom just det ämnet.  

 

Eftersom denna studie är genomförd på länssjukhuset i Kalmar vore det intressant att 

undersöka andra fall för att se om FLC-problematiken är desamma även på andra 

sjukhus. I ett annat avseende hade det varit intressant att undersöka om 

förväntningarna på FLC och dess problem är representerade även utanför 

vårdsektorn eller om det är unikt för just den. I båda av dessa förslag på framtida 

forskning hade en enkätundersökning varit lämpligt. Enkätundersökningen hade 

snabbt och effektivt kunnat täcka av ett stort antal FLC jämfört med mer 

tidskrävande datainsamlingsmetoder såsom intervjuer.  

 

Studiens syfte har varit att med hjälp av konceptet psykologiska kontrakt förklara 

förväntningarna på FLC. En framtida studie hade med fördel istället gått in på vilka 

konsekvenser missmatchningen mellan förväntningarna får för de personer som 

befinner sig i FLC-rollen. Hur upplevs det att arbeta länge med en sådan 

missmatchning? Får det konsekvenser för kvaliteten av arbetet? Vi föreslår därför en 

långtgående studie med intervjuer som datainsamlingsmetod för att samla in de 

upplevelser, erfarenheter och konsekvenser det gett.  
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 Pilotintervju 

Förväntningar på arbetsrollen 

● Varför vill man bli chef?  

● Kan ni beskriva er arbetsroll?  

● Vilka förväntningar hade ni på tjänsten när ni sökte den?  

● Hur tror ni att er arbetsroll kan komma att utvecklas i framtiden?  

● Upplever ni att det finns någon problematik kring er arbetssituation? 

 

Ledarskap 

● Hur ser ledarskapet ut på er avdelning?  

● Vad finns det för brister med ledarskapet på er arbetsplats?  

● Hur skulle ett bra ledarskap se ut på er arbetsplats? 

●  Hur skulle ett dåligt ledarskap se ut på er arbetsplats? 

 

Kultur 

● Kan ni beskriva hur kulturen på er arbetsplats ser ut i form av normer och 

värderingar?  

● Hur skulle ni beskriva att kulturen påverkar er arbetsroll? 

 

Arbetsmiljö 

● Beskriv er arbetsmiljö, vad är bra respektive dåligt?  

● Vad tror ni ger upphov till stress?  

● Hur påtaglig upplever ni att stressen är på er arbetsplats?  

● Vilka insatser krävs för att få en optimal arbetsplats? 

 

Arbetsprocesser 

● Vad är er huvudsakliga arbetsuppgift?  

● Vilka brister upplever ni finns kring era arbetsprocesser?  

● Vilka arbetsuppgifter kräver mest tid?  

● Hur kan arbetsgivaren förbättra arbetsprocesserna? 
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Kommunikation 

● Beskriv er kommunikation på arbetsplatsen, vilka är fördelarna respektive 

nackdelarna? Vad kan förbättras?   
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8.2 Bilaga 2 Fokusgruppsfrågor - Första linjens chefer 

Förväntningar kring FLC-rollen 

● Varför vill man bli chef?  

● Vilka förväntningar hade ni på tjänsten när ni sökte den? Hur skiljer de sig nu? 

● Upplever ni att det finns en problematik kring er arbetsroll? 

 

Engagemang inom organisationen 

● Har det skett någon förändring (omorganisering, stress, arbetsbelastning) överlag 

som påverkat förväntningarna på er arbetsroll? 

 

Feedback och kritik 

● Tar organisationen hänsyn till era åsikter kring er arbetssituation? 

 

Organisatoriskt stöd 

● Upplever ni att organisationen har uppfyllt era förväntningar av stöd? Hur? 

● Hur upplever ni att er arbetsroll har prioriterats inom organisationen? 

Passformen mellan person och organisation 

● Hur anser ni att era personliga egenskaper har varit av betydelse när ni rekryterades 

till tjänsten som första linjens chef?  
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8.3 Bilaga 3 Fokusgruppsfrågor - Verksamhetschefer  

 

Upplevelser och förväntningar på  

● Varför tror ni att första linjens chefer valde att bli just första linjens chefer?  

● Vilka förväntningar har ni på era första linjens chefer? 

● Upplever ni att det finns en problematik kring första linjens chefernas arbetsroll? 

Vilka i så fall? 

● Hur tror ni en tillförordnad chefsroll påverkar första linjens cheferna? 

 

Förändringars påverkan på det psykologiska kontraktet 

● Har det skett någon förändring (omorganisering, stress, arbetsbelastning) överlag 

som påverkat förväntningarna på första linjens chefernas arbetsroll? 

 

Feedback och kritik 

● Tar organisationen hänsyn till första linjens chefers åsikter kring deras 

arbetssituation? 

● Tror ni att första linjens chefer kan utöva de kunskaper dem har förvärvat genom 

ledarskapsutbildningarna i verkligheten? Varför/Varför inte? 

 

Organisatoriskt stöd 

● Upplever ni att ni har uppfyllt första linjens chefers förväntningar av stöd? Hur? 

● Upplever ni att ni har prioriterat första linjens cheferna och tagit hänsyn till deras 

arbetssituation och åsikter? 

● Hur stora personalgrupper är optimalt för en första linjens chef att hantera? 

Matchning mellan person och organisation 

● Vilka personliga egenskaper letade ni efter hos första linjens chefer när ni 

rekryterade dem? 

● Hur annonserar ni för tjänsten som första linjens chef? Vad är det viktigaste ni lyfter 

fram i en sådan annons?  

 


