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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Första linjecheferna förväntas skapa en god och hälsofrämjande miljö på 

arbetsplatsen. Forskning visar att det finns stora brister i vilka förutsättningar som ges för att 

utöva ett hälsofrämjande ledarskap. Syfte: Syftet med föreliggande studie var att undersöka 

vilka förutsättningar som finns för att utöva ett hållbart och hälsofrämjande ledarskap som 

första linjens chef vid ett universitetssjukhus i Sverige utifrån kompetens, rolltydlighet, 

stödfunktioner och egen hållbarhet. Resultat: Huvudresultatet visar att första linjecheferna 

vid det aktuella sjukhuset generellt sett har ganska goda förutsättningar att bedriva ett 

hälsofrämjande ledarskap. Alla respondenterna hade någon form av högskoleutbildning och 

de flesta ansåg att kompetensen överensstämde med arbetsuppgifterna. Endast två procent av 

den sammanlagda arbetstiden läggs på egen kompetensutveckling. Trots detta upplevde alla 

respondenterna (n=95) att de utvecklades i sin yrkesroll. En majoritet tyckte att 

rolltydligheten var god. Tre av fyra i studien träffade sin chef mindre än två timmar per vecka 

och ungefär hälften mindre än en timma per vecka. Huvudelen av de svarande tyckte ändå att 

de kände sig nöjda med ledarstödet. Respondenterna ansåg även att stödstrukturerna var på en 

tillfredställande nivå. Respondenternas hälsa är genomgående god, trots att många 

regelbundet upplever någon form av stress, utmattning eller sömnproblem. Metod: Design 

deskriptiv kvantitativ tvärsnittsstudie. Urvalet bestod av verksamma första linjechefer vid ett 

universitetssjukhus i Sverige. Studien är utförd med hjälp av webbenkät. Ett antal frågor 

(index) har hämtats från Quality-Work-Competence-metoden och en fråga (index) är hämtad 

från Karolinska Institutets sömnfrågeformulär, Karolinska Sleep Questionnaire. Övriga frågor 

är konstruerade för att besvara studiens frågeställningar. Statistisk bearbetning av data är 

utförd med hjälp av programmet Statistical Package for the Social Sciences. Data är 

analyserade med deskriptiv statistik, Chi2-test (Χ2) och Spearmans rangkorrelationsanalys. 

Slutsats: Första linjenscheferna är ganska nöjda med sin arbetssituation och det finns goda 

förutsättningar för dessa att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap vid det undersökta 

universitetssjukhuset. Det finns dock utvecklingspotential för första linjechefernas hållbarhet 

och möjlighet till ett hälsofrämjande ledarskap, genom skapandet av förutsättningar rörande 

utveckling av kompetens, ledarstöd och stödstrukturer. 

 

Nyckelord: health promotion, nurse administrator, leadership, support  
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ABSTRACT 

Background: First Line Managers are expected to create a health promoting work 

environment. Research has shown that the prerequisites for accomplishing a health promoting 

leadership are not always the best. Aim: The aim was to elucidate the prerequisites for a 

health promoting leadership as First Line Manager at a University hospital in Sweden based 

on competence, role, support structures and own durability. Results: First Line Managers at 

the chosen hospital seems to have rather good conditions for conducting a health promoting 

leadership. All respondents did have a university degree and most thought that their 

competence corresponded well with the role. Only two percent of the working time was spent 

on updating of skills, but all respondents (n=95) felt they developed in the role. The majority 

felt the role definition was good. Three out of four participants in the study spent less than 

two hours per week with their manager and half of them under one hour per week. Yet, most 

participants were satisfied with the managerial support and also with other support structures. 

The respondents health is good even though many regularly experiences some stress, fatigue 

or sleeping problem. Method: The study design was descriptive quantitative crossectional. 

The selection/sample was active first line managers at a University hospital in Sweden. The 

study was made with a web-based questionnaire. Some questions was taken from the Quality-

Work-Competence-method and one from the Karolinska Sleep Questionnaire. Statistical 

evaluation was made with the Statistical Package for the Social Sciences. Data was analyzed 

with descriptive statistics, Chi-square test and Spearmans rank correlation test. Conclusion: 

First Line Managers are quite content with their working situation and have good conditions 

for conducting a health promoting leadership at the investigated University hospital. There are 

however developing potential for the First Line Managers durability and possibilities for 

performing a health promoting leadership, through developing competencies, managerial 

support and support structures. 

 

Keywords: health promotion, nurse administrator, leadership, support  
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INLEDNING 

Det finns i Sverige en lång tradition av att arbeta förebyggande med arbetsmiljön för att 

undvika ohälsa, framförallt har fokus varit på att förebygga olycksfall och arbetssjukdomar. 

Att studera arbetet och organisationen ur ett salutogent, hälsofrämjande perspektiv har 

däremot varit ovanligt (Antonovsky, 1991; Feldt, 1997; Jeding, 1999; Vingård, 2009), men 

har ur forskningssynpunkt det senaste decenniet rönt ett ökat intresse (Lindberg, 2006). Det 

finns en alltmer uttalad önskan om att undersöka hur hälsofrämjande arbetsmiljöer och likaså 

hälsofrämjande ledarskap interagerar med effektivitet och kvalitet (Hultberg, Skagert, Ekbom 

Johansson, & Ahlborg jr, 2010; Karlsson, Björklund, & Jensen, 2010). 

Begreppet salutogenes myntades av Aaron Antonovsky (1923-1994) och är en 

sammansättning av latinets ”salu´te” vilket betyder hälsa eller välgång och grekiskans 

”genesis” som betyder ursprung, uppkomst eller härstamning (Antonovsky & Elfstadius, 

2005). Det finns idag en omfattande empirisk forskning på området. Erikssons (2007) 

forskning är till exempel en forskningssyntes som sammanfattar och analyserar den 

salutogena forskningen 1992-2003 såsom den mätts med Antonovskys frågeformulär (Kasam) 

(Eriksson, 2007). Bernardino Ramazzini, verksam som läkare i Italien och ansedd som 

arbetsmedicinens fader, beskrev redan på 1700-talet de riskfaktorer i arbetsmiljön som 

fortfarande är aktuella. Han hade också förslag på preventiva insatser men hade svårt att nå ut 

med dessa i praktisk verksamhet. Att arbeta preventivt väckte varken förståelse eller 

engagemang och det skulle komma att dröja innan dessa tankar slog igenom (Elgstrand & 

Petersson, 2009; Ramazzini, 2001). 

Arbetsmiljöarbetet i Sverige de senaste hundra åren kan beskrivas som en trappa med fem 

steg (nivåer). De två nedersta stegen handlar om att stävja olycksfall med dödlig utgång och 

att förhindra lemlästning av kroppsdelar och hjärna som till exempel genom lösningsmedel. 

Vidare riktar de följande trappstegen sig i tur och ordning mot att minska ohälsa orsakad av 

kemisk och fysikalisk påfrestning, ohälsa på grund av fysisk/biokemisk påfrestning och 

slutligen, ohälsa genom psykosocial och organisatorisk påfrestning. I takt med samhällets 

industriella utveckling har kraven på arbetsmiljön riktats mot hierarkiskt allt högre nivåer. 

Efter att de 50 första åren fokuserat på de två nedersta trappstegen har arbetsmiljöarbetet 

stegvis förflyttats uppåt för att idag även innefatta ett sjätte steg, nämligen främjande faktorer, 

så kallade friskfaktorer (Lindberg & Vingård, 2012). Innebörden av en god arbetsmiljö kan 

således relateras till friskfaktorer i arbetslivet. Flera studier har beskrivit hälsofrämjande 
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arbetsplatser som nyckeln till god arbetsmiljö och däri betydelsen av ett hälsofrämjande 

ledarskap som fokuserar på friskfaktorerna i arbetslivet (Black, 2012; SOU, 2009). 

Ledarskapets utveckling 

Från 1900-talets början fram till idag har synen på ledarskap förändrats (Magnusson, 1999). 

Fram till 1970-talet användes den auktoritära ledarstilen flitigt, det fanns en tydlig hierarki i 

företag och organisationer. Politiker och näringsliv började under de kulturella och sociala 

omvälvningar som karaktäriserade 60- och 70-talen att utveckla mer människoorienterade 

ledarskapsmodeller (Mol, 2008). Personalen gavs möjlighet att utrycka sina åsikter och 

därigenom skapa högre motivation inför arbetet (Magnusson, 1999). Rollen som chef gick 

under denna förändring från att genom sin ålder, kunskap och erfarenhet skapa ett 

maktövertag över sina anställda till en mera vägledande (coachande) roll, en roll där ledaren 

inspirerar, undervisar och sätter mål. I företagen och organisationernas strävan att 

effektivisera arbetet, gavs också en större uppmärksamhet på arbetarnas välbefinnande 

(Moqvist, 2005). Nya krav kom att ställas på att arbetarna skulle känna sig kompetenta, att de 

skulle ha ett mått av självbestämmande samt att de skulle känna samhörighet på sin 

arbetsplats (Magnusson, 1999). Härigenom ställdes helt nya krav på ledarskapet vilket bland 

annat innebar att skapa nya vägar för dialog mellan personal och ledning. Detta för oss in mot 

dagens ledarskap som baseras på dialog, att möta den enskildes behov samt att föra in 

symbolik och visionärt tänkande till arbetsgruppen, i samband med en god kännedom om 

verksamheten (Moqvist, 2005). I dagens organisation inom kommuner och landsting utövas 

ledarskapet i en komplex och kunskapsintensiv miljö med välutbildade och kompetenta 

medarbetare där det ställs höga krav på kompetens hos cheferna (SKL, 2011). 

Hälsofrämjande ledarskap har introducerats på många svenska arbetsplatser i syfte att sänka 

sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron kan visserligen ses som en indikator på de anställdas hälsoläge 

(Marmot, Feeney, Shipley, North, & Syme, 1995) men behöver inte alltid betyda god hälsa 

hos den enskilde individen (Eriksson, Axelsson, & Bihari Axelsson, 2010; Kivimaki et al., 

2005). Kompletterande sätt att mäta anställdas hälsa är till exempel att studera om de 

anställda känner arbetstillfredsställelse och arbetsengagemang. För att förstå de processer som 

leder fram till ökad hälsa hos de anställda är det viktigt att titta på vilka förutsättningar en 

arbetsorganisation har att främja de anställdas hälsa. En aspekt bland andra är att titta på 

chefers kunskaper och förmågor att verka hälsofrämjande eller organisationens riktlinjer som 

understödjer ett hälsofrämjande ledarskap (Eriksson, 2011). 
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BAKGRUND 

Första linjechef inom hälso- och sjukvården 

Inom sjukvårdsorganisationer är det vanligt att första linjens chefer tillhör 

sjuksköterskeproffesionen eller de paramedicinska yrkeskategorierna (Johansson, Andersson, 

Gustafsson, & Sandahl, 2010). Det finns ca 1,1 miljon anställda i kommun och landsting, 

varav cirka 80 procent är kvinnor och 20 procent är män. Ungefär 37200 (3,5 procent) av 

dessa är anställda som chefer på olika nivåer, och 66 procent av dessa är kvinnor (SKL, 

2011). Sett till totala antalet chefer inom kommun och landsting återfinns de flesta cheferna i 

första linjen, cirka 25 550 stycken, där ses också största andelen kvinnliga chefer (72 procent) 

medan andelen manliga chefer är betydligt färre (28 procent). Detta i motsats till att den 

manliga dominansen är markant på högre chefsnivåer. Medelåldern bland första linjecheferna 

i Sveriges kommuner och landsting är cirka 50 år (SKL, 2011).  Första linjecheferna har en 

central betydelse inom hälso- och sjukvårdsorganisationer genom att de påverkar både 

vårdkvalitet och arbetsmiljö (Cameron-Buccheri & Ogier, 1994; McGuire & Kennerly, 2006). 

Det är första linjens chefer som är i direkt kontakt med de anställda och har därför också stor 

betydelse för de anställdas stressupplevelser och hälsa, och det är även första linjens chefer 

som avgör hur de frihetsgrader respektive begränsningar som sätts av organisationens kultur 

och strukturer i realiteten utformas (Dilschmann, 2005). Första linjechefen är chef för en 

enhet, vårdavdelning eller mottagning. Första linjechefens huvuduppgift är att leda 

verksamheten på sin enhet och ansvara för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 

lag och förordning inom sitt specifika ansvarsområde (Kihlgren, Engström, & Johansson, 

2009; SOSFS, n.d.). Ledarskapet handlar således om att påverka medarbetares inställningar 

och beteenden för att uppnå organisationers mål (Wallis, 2002). Synen på hur denna påverkan 

ska ske har genom tiderna förändrats. I takt med att kraven har ökat på ledares förmåga att 

förutsäga och hantera förändringar har även ledarskapsforskningen ändrat inriktning från att 

primärt fokusera på ledarens personliga egenskaper som determinant för ledarskapets 

effektivitet, till att belysa samspelet mellan ledare och medarbetare. Ledaren har således gått 

från att vara en relativt operationellt orienterad chef, som har fokus på struktur, stabilitet, 

effektivitet och optimering, till att även vara en framåtriktad, strategiskt orienterad ledare, 

som i hög grad skapar visioner och motiverar medarbetare genom att skapa goda 

förutsättningar för prestationer (Kochanowski, Seifert, & Yukl, 2010).  
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För att utöva ett gott ledarskap som första linjens chef är det också viktigt att ha kännedom 

om organisationens uppbyggnad (Nyström, 2009). Offentliga verksamheter i Sverige har 

sedan en tid karaktäriserats av ständigt ökade krav på kvalitet i de tjänster som erbjuds, 

samtidigt med ekonomiska åtstramningar, omstruktureringar och nya styrningsideal.  

 

Ledarskapsteorier 

För att tydliggöra vad som karakteriserar ett framgångsrikt ledarskap har forskning om 

ledarens stil och beteende resulterat i olika ledarskapsteorier. 

Burns (1978) har beskrivit två typer av ledarskap, transformativt och transaktionellt 

ledarskap. Det transformativa ledarskapet står för utveckling och förändring och är den typ av 

ledarskap som vuxit fram under senare år. Det transaktionella ledarskapet står för struktur och 

administration samt motiverar till prestation genom belöning eller bestraffning i relation till 

de mål som uppnås (Burns, 1978; Kirkbride, 2006).  

The full range leadership model (Bass, 1999; Howell & Avolio, 1993) är en utveckling av 

Burns arbete. I modellen delas ledarskapsbeteenden in i tre kategorier; transformativt, 

transaktionellt och laissez-faire (låt-gå). En ledare med tyngdpunkt i det transformativa är 

aktiv, engagerar sig i sina medarbetare och motiverar på ett sådant sätt en prestation utöver 

det vanliga. En ledare med tyngdpunkt i det transaktionella leder genom att belöna och 

bestraffa sina medarbetares prestationer medan en ledare med tyngdpunkt i låt-gå-ledarskap är 

passiv och undviker ledarskap. Flera internationella studier visar tydliga samband mellan ett 

transformativt ledarskap och positiva effekter i organisationer både vad gäller ekonomiska 

resultat (Antonakis, Avolio, & Sivasubramaniam, 2003; Barling, Weber, & Kevin, 1996) och 

upplevelser hos medarbetarna (Lowe, Kroeck, & Sivasubramaniam, 1996). Kark och van Dijk 

(2007) har också visat att transformativt ledarskap är en inflytelserik ledarskapsmodell och 

den har även framhållits vara lämplig för ledare inom hälso- och sjukvårdsorganisationer 

(Kark & Dijk, 2007; Thorpe & Loo, 2003).  

SALTSA-projektet är ett samarbetsprogram för arbetslivsforskning inom Europa. I en 

sammanställning som gjorts i detta projekt, ”relationer mellan ledarskap och de anställdas 

hälsa”, definierades två ledarskapsmodeller, relationsorienterat respektive uppgiftsorienterat 

ledarskap. Dessa teorier är närbesläktade med det transformativa respektive transaktionella 

ledarskapet, där det transformativa ledarskapet är jämförbart med relationsorientering och det 

transaktionella med uppgiftsorientering. Begreppsparen transformativt/ transaktionellt och 
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relationsorienterat/uppgiftsorienterat anses inte vara helt synonyma men ändå tillräckligt 

överlappande för att kunna fungera som svensk översättning. Forskning har visat att den 

positiva effekten av ett bra tranformativt ledarskap avtar när antalet medarbetare 

(kontrollspann) ökar (Doran D et al., 2004). Likaså sägs att ett alltför stort kontrollspann 

underminerar möjligheterna att bedriva ett emotionellt intelligent ledarskap som bland annat 

bygger på empati, självkänsla och förmåga att hantera sig själv och sina medarbetare (Lucas, 

Laschinger, & Wong, 2008).  

Enligt kritiken bör relations- respektive uppgiftsorienteringen kompletteras med ett situations-

anpassat ledarbeteende. Med situationsanpassning menas att chefen anpassar sitt beteende till 

gruppens och individens mognadsgrad. Det är således gruppens respektive individens mog-

nadsgrad som avgör när en eller annan ledarstil är effektiv. Teorin om det situationsanpassade 

ledarskapet lyfter fram behovet av att chefer är alerta, empatiska och flexibla. Ett alternativ 

till situationsanpassat ledarskap är att se förändringsorientering som ett komplement till den 

relations- respektive uppgiftsorienterade ledarstilen. En svensk studie inom hälso- och 

sjukvårdssektorn visar att medarbetarna anser att chefer först och främst ska vara 

relationsorienterade, därefter tillhandahålla struktur för arbetet och sedan vara 

förändringsorienterade (Dilschmann, 2005).  

Begreppet ”Autentiskt ledarskap” har på senare tid kommit att intressera många forskare 

(Nyberg, Bernin, & Theorell, 2008). Modellen har beskrivits av Avolio & Gardner (2005) och 

är en grundkonstruktion för alla former av positivt ledarskap (Avolio & Gardner, 2005). 

Ledare inom Autentiskt ledarskap, det så kallade ”äkta ledarskapet” beskrivs som djupt 

medvetna om hur de tänker och agerar. Den goda självkännedomen anses vara kärnan i det 

äkta ledarskapet och ledaren verkar genom att som god förebild påverka positiva attityder och 

beteenden hos sina medarbetare, vilket i förlängningen leder till positiva organisatoriska utfall 

(Ko & Donaldson, 2011; Shirey, 2011). 

 

Arbetsmiljö  

Arbetsplatsen är många gånger utgångspunkt för förebyggande och hälsofrämjande insatser 

som kan innefattas av hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor (Statens folkhälsoinstitut, 

2010).  
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Arbetsgivaren har enligt Arbetsmiljölagen ett stort ansvar för att arbetsmiljön är god och 

därigenom har chefers ledarskap stor betydelse. Arbete som präglas av en säker och trygg 

miljö, fysiskt såväl som psykiskt och socialt, bör eftersträvas. Till grundvillkoren hör att ha 

kontroll, att känna delaktighet och inflytande över sitt eget arbete och hur det ska utföras och 

att kunna påverka arbetstakt och arbetsmängd till aktuell arbetsförmåga. Att bli sedd, vara 

någon som räknas med samt ha vissa utvecklingsmöjligheter i arbetet är andra viktiga 

faktorer. Det räcker dock inte att endast förebygga ohälsa utan insatser behövs som främjar 

hälsa i arbetslivet (Backhans & Hogstedt, 2003; Wreder, 2008).  

Kännetecknande för arbetsmiljöer inom vård och omsorg är att de är klientorienterade och 

politiskt styrda. Den offentliga sjukvården i Sverige har sedan 1990-talet genomgått en 

institutionell transformation genom införande av New Public Management (NPM) som 

karaktäriseras av decentralisering av ansvar och beslut, kostnadsmedvetenhet, konkurrens och 

rationalisering, valfrihet för patienten samt utvärdering genom effektivitetsmått (Hasselbladh, 

Bejerot, & Gustafsson, 2008). Beslutsfattandet inom den offentliga organisationen påverkas 

starkt av politikernas roll och kan snabbt förändra ramarna för olika verksamheter vilket i sin 

tur kan leda till snabba skiften i strategier och basala synsätt. 

Det finns idag en relativt god medvetenhet bland både arbetsgivare och arbetstagare om 

arbetet och arbetsmiljöns betydelse för hälsan.   

Wadell och Burton (2006) har i en vetenskaplig litteraturgenomgång konstaterat att; 

• lönearbete är i allmänhet det viktigaste medlet för att uppnå tillräckliga resurser för 

materiellt välbefinnande och fullt deltagande i dagens samhälle 

• i samhällen där lönearbete är normen uppfyller arbete viktiga psykosociala behov 

• arbete är centralt för individens identitet, sociala roller och social status 

• anställning och socioekonomisk status är bestämningsfaktorer till sociala gradienter i 

fysisk och mental hälsa och mortalitet 

• det finns negativa aspekter med arbete där fysiska och psykosociala 

arbetsmiljöfaktorer kan utgöra hälsorisker 

 (FHI, 2012; Lindberg & Vingård, 2012; Waddell & Burton, 2006). 

I arbetsmiljölagen (AML) från 1977 finns långtgående krav på att arbetsmiljön skall 

medverka till ”en god hälsa”, innebärande att den ska ”förebygga ohälsa och olycksfall i 

arbetet samt att även i övrigt uppnå en god hälsa” (AML 1 kap. 1§). Arbetsförhållandena styrs 
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förutom av arbetsmiljölagen (1977:1160) också av arbetstidslagen, ATL (1982:673) och lagen 

om anställningsskydd (1982:80). 

Enligt den nya nationella folkhälsopolitiken som antogs av Sveriges riksdag 2003 är det 

övergripande målet för folkhälsa, att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på 

lika villkor för hela befolkningen. Riksdagen har föreslagit att arbetet ska utgå från 11 

målområden där målområde 4 handlar om hälsa i arbetslivet. Utgångspunkten för målområdet 

är att kraven i arbetslivet måste balanseras mot människors möjligheter att kunna fungera och 

må bra under ett helt arbetsliv. På ett hälsofrämjande sätt ska familjeliv och fritid gå att förena 

med individens verksamhet i arbetslivet. Ett bra arbetsliv med väl fungerande arbetsvillkor 

minskar inte bara den arbetsrelaterade ohälsan, de sociala skillnaderna i ohälsa och bidrar till 

en allmänt förbättrad folkhälsa, utan är även en nödvändig förutsättning för en hållbar tillväxt 

(Ågren, 2003). 

 

Hälsa 

Antonovskys teori om känslan av sammanhang (KASAM) används frekvent som hjälp och 

instrument för att beskriva vilka förutsättningar som ska gälla för att hälsan ska bevaras och 

förbättras. Teorin har även använts som ett verktyg i sökandet efter hälsofaktorer i ett visst 

sammanhang som, till exempel, arbetsplatsen. Känslan av sammanhang innefattar att livet 

uppfattas som meningsfullt, begripligt, hanterbart och att man själv kan sätta gränser. 

Antonovsky menar att KASAM kan ses som en grundläggande resurs hos individen och 

styrkan i människans KASAM är direkt avgörande för vilken förmåga vi har att välja och 

hantera ändamålsenliga copingstrategier då vi utsätts för svårigheter (Antonovsky, 1991; 

Hanson, 2004). Genom att både idén och teorin har testats i arbetslivet har man funnit den 

giltig både som strategi och förklaringsmodell till hur hälsa kan främjas på arbetsplatser 

(Feldt, 1997).  

Upplevelsen av att kunna kontrollera krav och kunna påverka sin arbetssituation är mycket 

viktiga faktorer för det psykosociala välbefinnandet.  Människor som befinner sig i arbetslivet 

möter stress i olika grad. Stress beskrivs som den påfrestning som människan utsätts för när 

krav och förväntningar inte stämmer överens med vad hon förmår och kan prestera. Alltför 

höga krav men också understimulering, som till exempel alltför monotona arbeten, kan leda 

till stress (Hallqvist, Diderichsen, Theorell, Reuterwall, & Ahlbom, 1998). Det finns flera 

modeller som förklarar hur arbetsrelaterad stress uppkommer. De vanligaste modellerna är 
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belastning på grund av höga krav, låg kontroll och bristande socialt stöd (Krav-kontroll-

stödmodellen) (de Jonge, Bosma, Peter, & Siegrist, 2000; Karasek, 1990) och modellen om 

belastning på grund av obalans mellan ansträngning och belöning (effort-reward imbalance) 

(de Jonge et al., 2000; Peter et al., 1998).  

 

Karaseks krav-kontrollmodell från 1979 visar förhållandet mellan krav och kontroll. 

Modellen illustrerar hur stress kan uppstå då det råder obalans mellan krav och kontroll för 

den anställde då det gäller att möta arbetets krav (Karasek Jr., 1979). Modellen vill belysa att 

höga krav i arbetet inte automatiskt leder till stress. Ett krävande arbete kan alltså även 

stimulera och främja det fysiska och det psykiska välbefinnandet hos individen. Däremot är 

risken för stress överhängande när höga krav i arbetet kombineras med låg kontroll (Bégat, 

Ellefsen, & Severinsson, 2005). 

 

 

Figur 1: Illustration av Karaseks krav-kontrollmodell  
 

Enligt Theorell (2003) råder det ett starkt samband mellan delaktighet och hälsa som handlar 

om medarbetarnas beslutsutrymme. Detta innefattas av möjligheten att kunna påverka både 

vad som ska göras och hur det ska göras, samt också möjligheten att lära nytt och utvecklas i 

arbetet (Theorell, 2003). En bra arbetsmiljö som främjar fysisk och psykisk hälsa grundar sig 

alltså i samspelet mellan arbetets psykologiska krav och individens kontrollmöjligheter 

(Karasek, 1990).  
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Hälsofrämjande arbetsplatser 

Hälsofrämjande på arbetsplatser syftar till att möjliggöra för arbetande människor att utveckla 

en god hälsa och goda hälsorelaterade beteenden (Menckel & Österblom, 2000). Det 

hälsofrämjande, salutogena perspektivet innebär att man lägger tonvikten på hälsobringande 

faktorer, där intresset är mer fokuserat på så kallade ”friskfaktorer” än på ”riskfaktorer”.  

Både nationellt och internationellt har anstängningar gjorts i arbetet med hälsofrämjande 

arbete till att omfatta hälsofrämjande på arbetsplatser. Försök har gjorts för att finna mera 

övergripande strategier för Workplace Health Promotion som inkluderar utformningen av 

sunda arbetsförhållanden och inlemmande av hälsobehov i företagets filosofi och 

management (Menckel, 1999). I Ottawa höll WHO år 1986 ”The First International 

Conference on Health Promotion”, och där formulerades “Ottawa Charter for Health 

Promotion”. Häri finns viktiga riktlinjer för utveckling av det hälsofrämjande arbetet. Där 

finns en tydlig ideologisk betoning på delaktighet och jämlikhet som förutsättningar för att 

skapa hälsa (Hanson, 2004). Hälsopromotion beskrivs i Ottawa Charter som ”den process som 

gör det möjligt för människor att utöva ökad kontroll över hälsans bestämningsfaktorer för att 

kunna förbättra sin hälsa och därmed leva ett aktivt och produktivt liv för att uppnå 

välbefinnande och livskvalitet” (WHO, 1986).  

Hälsopromotion ska således inbegripa hela människan och hennes livsmiljö. Ytterligare ett 

steg i arbetet med hälsopromotion togs 1997 då European Network for Workplace Health 

Promotion (ENWHP) antog den så kallade Luxemburgdeklarationen som definierar WHP 

enligt följande: ”Hälsofrämjande arbetsplatser är de kombinerade insatserna av arbetsgivare, 

arbetstagare och samhälle för att förbättra hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen. Detta kan 

uppnås genom en kombination av; förbättring av arbetsorganisation och arbetsmiljö, 

främjande av aktiv medverkan och uppmuntran till personlig utveckling” (ENWHP, 1997).  

Utifrån ett folkhälsoperspektiv bör eftersträvas både hälsofrämjande arbetsplatser och ett 

hälsofrämjande arbetsliv (FHI, 2012). I den av EU fastställda tidigare nämnda 

Luxemburgdeklarationen, Workplace Health Promotion in European Union från 1997 fastslås 

att: ”I framtiden kommer organisationers framgång att bero på om organisationerna har väl 

kvalificerade, motiverade och friska anställda. Hälsofrämjande arbete förbereder och 

stimulerar människor och organisationer för att möta dessa utmaningar ”. Enligt detta 

dokument ska hälsopromotion på arbetsplatsen involvera; strategisk ledning och 

styrdokument, organisationskultur och ledarskap, organisation och bemanning, 
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hälsofrämjande aktiviteter för personalen, och tillgång till företagshälsovård. Det kan 

konstateras att hälsopromotion kan innefatta många frågeställningar och därmed fordra 

kompetens i motsvarande grad (ENWHP, 1997). 

Utifrån Luxemburgdeklarationen har även en svensk definition på hälsofrämjande arbetsplats 

föreslagits; ”Hälsofrämjande på arbetsplatser inkluderar alla de ansträngningar som sker i alla 

sammanhang där individer arbetar, och som syftar till att öka välbefinnande och hälsa. 

Hälsofrämjande på arbetsplatser befattar sig med orsaker till ohälsa, men fokuserar på 

möjligheter till god hälsa” (Thomsson & Menckel, 1997). 

Två grundläggande synsätt på hälsofrämjande åtgärder har beskrivits. Det ena betonar 

individens egenansvar för hur denne sköter sin hälsa och livsstil och det andra synsättet är att 

hälsa är en produkt av många faktorer, av vilka flera ligger utanför individens egen kontroll 

(Thomsson & Menckel, 1997).  En strategi för verksamheter som vill skapa lärande 

organisationer med kompetensutveckling och förnyelse gör klokt i att satsa på tillit och ett 

gott emotionellt klimat (Södergren, 2008). 

Det hälsofrämjande perspektivet utgår därmed från det som främjar hälsa hos medarbetarna 

och kan beskrivas som en komplex interaktion mellan hälsoresurser som medarbetarna har 

och de konsekvenser som arbetets förutsättningar ger. Ett antal svenska studier har funnit att 

organisationer med gott ledar- och medarbetarskap, en god kommunikation, gemensamma 

värderingar och ett organisationsklimat med måttliga krav och en god fysisk miljö stärker den 

hållbara hälsan hos individen och att det troligtvis också bidrar till ett ökat välstånd för 

organisationen själv och samhället (Vingård, 2009). I en systematisk litteraturstudie som 

gjorts av Lindberg och Vingård (2012) har faktorer rankats av anställda kring vilka 

förutsättningar för en hälsosam arbetsmiljö som värderas högst: 1. Teamarbete 2. Personlig 

utveckling 3. Bli uppmärksammad, få erkänsla 4. Vara delaktig, ha inflytande 5. Autonomi 

och egenmakt 7. Lämplig bemanning 8. God kommunikation 9. Säker fysisk arbetsmiljö 

(Lindberg & Vingård, 2012). 

En viktig framgångsfaktor för att uppnå hälsofrämjande arbetsplatser är att fokusera på breda 

strategier för att stärka hälsan kombinerat med insatser riktade mot särskilt riskutsatta 

grupper. Den bästa effekten har visat sig vara om arbetet riktas på flera nivåer samtidigt; 

organisation, grupp och individ, både förebyggande, utifrån vilka risker som finns på 

arbetsplatsen, och hälsofrämjande med att stärka arbetsplatsens friskfaktorer (Skagert, 2010). 

De organisationer och företag som erbjuder en miljö som tar vara på människors kreativitet 
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och får dem att stanna kvar på arbetsplatsen med bibehållen hälsa blir attraktiva som 

arbetsgivare (Hultberg et al., 2010). 

Hälsofrämjande ledarskap 

Ledarskap 

En ledares grundsyn måste vara en tro på människan och dennes vilja och förmåga att göra ett 

gott arbete. Detta anses grundläggande för hur en person utvecklar sitt ledarskap (Ljusenius & 

Rydgvist, 1999). Ett salutogent ledarskap fokuserar på människors och arbetsgruppers 

tillgångar. Det salutogena ledarskapet utgår från ledarens intresse för andra människor och 

hennes vilja att inspirera, uppmuntra och bekräfta positivt beteende där följden blir att både 

människor och verksamhet mår bra, vilket är en förutsättning för framgång, lönsamhet och 

effektivitet. I det salutogena ledarskapet har ledaren inte som uppgift att ge direktiv och 

kontrollera, utan att göra sammanhanget meningsfullt, begripligt och hanterbart. Menckel och 

Österblom (2000) skriver att ”Det hälsofrämjande arbetet bör inte enbart rikta in sig på den 

enskilda individen med budskap om goda levnadsvanor utan bör till stor del fokusera på att 

skapa möjligheter för goda vanor att existera. De hälsosamma valen måste vara enkla och 

självklara och omgivningen måste vara sådan att det är möjligt för den enskilda individen att 

leva hälsosamt” (Menckel & Österblom, 2000).  

Det är när arbetets mening blir viktigare än regler och rutiner som kompetens och arbetslust 

frigörs, organisationens och ledningens ansvar blir på så vis att skapa förutsättningar för 

lärande och förståelse, upplevelse av mening och möjlighet för alla att ta egna initiativ 

(Hanson, 2004). Flera studier visar att om medarbetarna mår bra ökar också engagemanget 

och därmed prestationerna (Bakker, Hakanen, Demerouti, & Xanthopoulou, 2007; Clausen & 

Borg, 2008; Södergren, 2009).  

Från flera håll har forskning visat att chefers förhållningssätt, synsätt, tillgänglighet och 

ledarskapsstil påverkar medarbetarnas arbetsmiljö, välbefinnande, stress och arbetsprestation 

(Dellve, Skagert, & Vilhelmsson, 2007; Döös & Waldenström, 2008; Skakon, Nielsen, Borg, 

& Guzman, 2010).  

Forskning tyder på att det finns stora brister i vilka förutsättningar som ges för att leda med ett 

hälsofrämjande förhållningssätt (Dellve, Wikström, & Ahlborg, 2006; Wikström, Adolfsson, 

& Eriksson, 2004; Wikström & Dellve, 2009). 
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I det tidigare nämnda SALTSA-projektet har det undersökts vad den internationella 

forskningen säger om relationen mellan ledarskap och de anställdas hälsa. I delrapporten ”The 

Impact of Leadership on the Health of Subordinates” ”Ledarskap och hälsa i Europa” 

(Dilschmann, 2005) framkommer det att ett ledarskap som främjar arbetstillfredsställelse och 

hälsa till exempel utmärks av att; 

• visa omtanke om sina medarbetare 

• skapa förutsättningar för delaktighet 

• inspirera medarbetarna till att se meningen med arbetet 

• tillhandahålla intellektuell stimulans 

• tillhandahålla en struktur när det behövs, särskilt i pressade situationer 

(Nyberg et al., 2008).  

 

Ett närvarande, engagerat, tillgängligt och rättvist ledarskap har i litteraturen beskrivits ha en 

stor betydelse för att uppnå friska arbetsplatser med en arbetsmiljö som har positiva effekter 

på både individ och verksamhet (Lindberg & Vingård, 2012). Ledaren ska vara tydlig med 

krav men även med feedback, reducera stress och understödja en utveckling av medarbetarna, 

ge uppmuntran och stöd, skapa trivsel samt bidra till ökad effektivitet och motivation. Med ett 

sådant ledarskap ökar förutsättningarna att varje medarbetare kan och vill göra sitt bästa utan 

att känna sig utnyttjad. I en sådan miljö känner människor att de utvecklas i sitt arbetsliv och 

kommer därmed att trivas med sitt arbete (Hultberg et al., 2010; Nyberg, 2009). 

 

Mål och vinster med ett hälsofrämjande ledarskap.  

Det är osäkert om vinsterna med ett hälsofrämjande ledarskap går att mäta i monetära termer 

men det finns god evidens för att faktorer i arbetsmiljön har effekt på lönsamheten (Eklund, 

Hansson, Karlqvist, Lindbeck, & Neumann, 2007). Troligt är att även vinster görs genom 

ökad frisknärvaro, ökad arbetstillfredsställelse och härigenom genererad ökad effektivitet 

(Dellve, Hadzibajramovic, & Ahlborg Jr, 2011; Skakon et al., 2010; SOU, 2009).  

Forskare menar att det ännu inte finns några validerade sätt att räkna om förlorad 

produktivitet till pengar (Mattke, Balakrishnan, Bergamo, & Newberry, 2007). Flera studier 

pekar dock på att de ekonomiska vinsterna som görs på grund av förbättrad produktivitet och 

kvalitet vid en lyckad arbetsmiljöinsats kan vara långt större än vad som tjänats in på det 

personalekonomiska kontot som exempelvis minskad sjukskrivning och lägre kostnader för 
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övertidsersättning (Abrahamsson, 2000). Forskning visar också att det finns ett samband 

mellan ledarskap, arbetstillfredsställelse och hälsa såväl i ett nationellt som ett internationellt 

perspektiv (Dilschmann, 2005).  

Om medarbetarna mår bra ökar både motivation, effektivitet och produktion (Bakker et al., 

2007; Clausen & Borg, 2008; Södergren, 2009; SOU, 2002). Studier har även visat att 

patientsäkerheten ökar om arbetsmiljön är god (West, Guthrie, Dawson, Borrill, & Carter, 

2006). 

Det är människors energi, kompetens och innovationskraft som för verksamheter framåt, 

vilket underlättas av att första linjens chefer ges möjligheten att utöva ett hälsofrämjande 

ledarskap (Lohela, Bjorklund, Vingard, Hagberg, & Jensen, 2009; Södergren, 2009). 

 

Första linjechef  

Kompetens och Rolltydlighet   

För att arbeta som första linjechef krävs en särskild kompetens inom arbetsledning, 

administration, budgetarbete och hälsoekonomi. Det krävs även en god förmåga att leda och 

initiera utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet (SOSFS, n.d.). Tyvärr saknar ofta första 

linjecheferna delar av denna kompetens vilket huvudmannen för vården är ansvarig att 

tillförsäkra genom att rätt utbildning ges inom det egna arbetsområdet (Kihlgren et al., 2009; 

Kihlgren, 2000).  

Även om vissa är chefer är alla anställda i grunden medarbetare. Att vara chef innehåller tre 

roller: en arbetsgivarroll som är delegerande från högre chef, en medarbetarroll i förhållande 

till den högre chefen och en ledarroll som består av interaktion med medarbetare och andra 

intressenter. Att vara chef innebär att man har en formell roll med definierade arbetsuppgifter 

utifrån ett arbetsgivaransvar (Tengblad, Hällsten, Ackerman, & Velten, 2007).  

Sveriges kommuner och landsting har tillsammans med förhandlingsparterna fattat ett 

gemensamt beslut om en strikt definition av chefsbegreppet som; ”de anställda som har 

ansvar för både verksamhet, personal och ekonomi”. De högsta cheferna benämns ”A-chefer” 

och är direkt underställda alternativt ansvarar för en politisk nämnd/styrelse och har ett 

övergripande ansvar för verksamhets- , ekonomi- och personalansvar. Kommunchef, 

landstingsdirektör och förvaltningschef är exempel på A-chefer. Chefer på mellanchefsnivå 

benämns ”B-chefer” och är i regel underställd förvaltningschefen. Dessa har verksamhet, 
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ekonomi och personalansvar inom sitt verksamhetsområde. Exempel på B-chefer är 

avdelningschef, verksamhetschef, chef för andra chefer samt stabschefer. Begreppet första 

linjes chef benämns C-chefer och de har också verksamhets- , ekonomi-, och personalansvar 

inom sitt specifika ansvarsområde. Andra former av chefs- och ledarskap förekommer inom 

kommuner och landsting vilka inom statistiken benämns som medarbetare med ”annat 

ledningsansvar” (L) eller ”funktions- eller ämnesansvar” (F). 

Chefen har också en ledarroll som är mer informell. Till skillnad från chefsrollen som är 

inriktad på analys, styrning, effektiva rutiner och uppgiftsorientering ligger ledarrollens fokus 

på emotionella aspekter, såsom delaktighet, motivation och engagemang. Detta synsätt på 

chefsskap och ledarskap står inte i motsatsställning till varandra utan lyfter snarare upp olika 

aspekter av organisation (Dellve et al., 2007; Döös & Waldenström, 2008). Första 

linjecheferna är de som utgör kontakten mellan överordnade chefer och medarbetare 

(Anthony et al., 2005). Första linjechefernas arbetssituation inom sjukvården kan sägas vara 

komplex med flera specifika dilemman att förhålla sig till. Studier visar hur de slits mellan 

olika logiker/ansvarsområden (som till exempel att; undvika att drunkna i administrativt 

arbete, stödja och utveckla medarbetare och medarbetarskap och att skapa utrymme för 

strategiskt arbete). Många chefer inom hälso- och sjukvården deltar dessutom i det kliniska 

arbetet (Dellve et al., 2006; Wikström et al., 2004; Wikström & Dellve, 2009). I en 

kartläggning som gjordes av riksföreningen för vårdadministratörer 1997 visade det sig att det 

fanns inte mindre än nio olika titlar för dessa chefsbefattningar (Sundberg & Johansson, 

1997).  

Rolltydlighet i arbetet är en friskfaktor och mycket viktig för arbetsförmågan (Lindberg, 

2006). Forskning visar även att det finns en rollotydlighet där förväntningarna inte sällan ser 

olika ut på första linjechefen beroende på vem som tillfrågas, medarbetarna, chefer eller de 

själva (Skytt, Ljunggren, Sjödén, & Carlsson, 2008). Första linjechefernas medarbetare är till 

stor del sjuksköterskor och undersköterskor och där framförallt sjuksköterskorna har en mera 

autonom position i sitt arbete och förväntas utöva ett ledarskap för omvårdnadsarbetet 

(Socialstyrelsen, 2005). Ansvar för arbetet måste därför i större utsträckning delegeras till 

medarbetarna vilket leder till att första linjecheferna får ett större övergripande ansvar 

(Anthony et al., 2005; Nilsson, 2003). 
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Ledarstöd / Stödstrukturer  

Första linjens chefer inom hälso- och sjukvården har ett stort ansvar för att arbetsmiljön är 

god och att medarbetarnas behov tillgodoses. Inte sällan anser de sig vara viktiga förebilder 

för sina medarbetare (Johansson et al., 2010) och däri ligger att de själva bör ha en arbetsmiljö 

som är fri från onödig stress och andra ohälsofaktorer (Kath, Stichler, & Ehrhart, 2012; Skytt, 

Ljunggren, & Carlsson, 2007).  

På uppdrag av Arbetsmiljöverket har en kunskapssammanställning gjorts, Den goda 

arbetsmiljön och dess indikatorer, där en systematisk litteraturgenomgång visar att de mest 

omnämnda faktorerna som kännetecknar en god arbetsmiljö är; samarbete/teamarbete, 

positivt, socialt klimat, medinflytande/delaktighet, autonomi/empowerment, rolltydlighet med 

tydliga förväntningar och mål, erkännande, att utvecklas och växa i arbetet, lagom 

arbetstempo och arbetsbelastning, administrativt och/eller personligt stöd i arbetet, bra fysisk 

arbetsmiljö, samt bra relationer till intressenterna (Lindberg & Vingård, 2012). Andra faktorer 

som funnits viktiga för ett hälsofrämjande ledarskap är organisatoriska stödstrukturer. Dessa 

omnämns bland annat vara; tillgång till information, stöd, personliga relationer, resurser att 

utföra uppdraget och kompetensutveckling (Spence Laschinger, Wong, Grau, Read, & Pineau 

Stam, 2012). 

Forskning visar att första linjens chefer många gånger saknar stöd från överordnade, vilket är 

en viktig förutsättning för ett hälsofrämjande ledarskap (Tengelin, Kihlman, Eklöf, & Dellve, 

2011).  Möjlighet till mentorskap omnämns i flera studier som oerhört värdefullt för upplevd 

tillfredsställelse och detsamma gäller möjlighet för reflektion i ledarskapet (Hyrkäs, 

Appelqvist-Schmidlechner, & Kivimäki, 2005; Skytt et al., 2007). 

Även andra psykosociala faktorer har uppmärksammats som viktiga i det hälsofrämjande 

arbetet, som till exempel; socialt stöd och sociala nätverk, möjlighet att påverka sin 

arbetssituation, självförtroende, coping och tillit (Bobak, Pikhart, Rose, Hertzman, & Marmot, 

2000; Lindholm, Dejin-Karlsson, Östergren, & Udén, 2003; Spence Laschinger et al., 2012).  

 

Hållbar hälsa 

Det finns många studier som pekar på att hur man mår som chef och hur ledarskapet utövas 

har stor betydelse för hur de underställda mår och presterar (Lohela et al., 2009). Forskning 

visar att för att uppnå hållbar hälsa bland anställda krävs ett engagemang från högsta 

ledningen, ett ledarskap som karaktäriseras av inlevelse, närvaro och kommunikation, 
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integritet och kontinuitet (Lindberg & Vingård, 2012). Få prospektiva studier finns som 

undersökt chefers hållbara hälsa. Aspekter på hållbarhet har beskrivits och anses vara hälsa, 

inklusive symtom, stress och energi. En annan aspekt är balanserad arbetsnärvaro, det vill 

säga att ha energi kvar efter arbetsdagen och vara fullt utvilad efter en natts sömn. En tredje 

aspekt på hållbarhet kan kopplas till motivation, det vill säga, viljan att stanna i 

chefspositionen (Dellve, Andreasson, & Jutengren, 2013). 

Chefsskapet inom offentlig verksamhet har beskrivits innebära höga krav och avsaknad av 

auktoritet och resurser för att bemöta de problem som finns inom verksamheten. (Härenstam 

& MOA Research Group, 2005; Hasselbladh et al., 2008). Ofta förekommer motstridiga krav 

på lägre chefers nivåer inom politiskt styrd verksamhet vilka kan leda till stressrelaterad 

ohälsa och prestationsnedsättning hos cheferna själva och det kan också försvåra hanteringen 

av de anställdas hälsa. Chefer slits mellan olika nivåer som kan sammanhänga med informella 

krav från och brist på stöd bland medarbetare. Problematiken kan också relateras till formella 

krav och den hårda styrning cheferna upplever från högre nivåer (Tengelin et al., 2011).  

Balans mellan ansträngning och belöning är viktigt. En obalans däremellan har visat sig vara 

kopplat till en ökad risk för att vilja byta arbete bland chefer (Kinnunen, Feldt, & 

Mäkikangas, 2008). Andra faktorer som har betydelse för hållbarhet och hälsa är till exempel 

grundläggande fysik, socialt stöd och sömnkvaliteten. I en översiktsstudie om stress och 

coping, där 17 artiklar publicerade mellan 1980 och 2003 granskats, visade det sig att 

forskning om första linjechefernas egen hälsa är begränsad (Shirey, 2006; Tengelin et al., 

2011). För att skapa en produktiv och hälsosam arbetsplats bör fokus ligga på chefens 

möjligheter att utöva ledarskapet, den egna hälsan och arbetsvillkoren (Lundqvist, Eriksson, 

& Ekberg, 2012).  
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PROBLEMFORMULERING 

Ledarskapet har stor betydelse för den psykosociala arbetsmiljön och för medarbetarnas hälsa, 

arbetstillfredsställelse och engagemang (Dellve et al., 2006). Första linjecheferna förväntas 

bland annat skapa en god och hälsofrämjande miljö på arbetsplatsen (Wreder, 2008). 

Forskning har bland annat visat att det finns stora brister i form av kompetensutveckling för 

första linjes chefer (Wreder, 2008) och att det finns en diskrepans mellan vad första 

linjecheferna själva anser vara deras främsta uppgift och överordnade och underställdas 

förväntningar (Skytt et al., 2008). Det har även visat sig att första linjecheferna upplever att 

det finns brister gällande ledarstöd och stödstrukturer (Wreder, 2008). Om en hälsofrämjande 

arbetsplats skall kunna uppnås måste första linjens chefer ges rätt förutsättningar för att kunna 

utöva ett hälsofrämjande ledarskap som ligger i linje med överordnades förväntningar och 

medarbetarnas behov. För att optimera och utnyttja första linjechefernas resurser och 

kompetens vore det intressant att belysa dessas arbetsmiljö och studera vilka förutsättningar 

de i praktiken har att kunna bedriva ett hållbart och hälsofrämjande ledarskap vid ett 

universitetssjukhus i Sverige. 

Syfte 

Syftet är att undersöka vilka förutsättningar som finns för att utöva ett hållbart och 

hälsofrämjande ledarskap som första linjens chef vid ett universitetssjukhus i Sverige utifrån 

kompetens, rolltydlighet, stödfunktioner och egen hållbarhet. 

Frågeställningar 

1. Vilken formell kompetens har första linjecheferna? 
2. Överensstämmer den formella arbetsbeskrivningen med det arbete som första 

linjecheferna utför? 
3. Upplever första linjecheferna att yrkesrollen stämmer överens med de förväntningar 

som finns från överordnade chefer och underställda medarbetare? 
4. Vilket ledarstöd upplever och efterfrågar första linjecheferna? 

5. Vilka stödstrukturer, med avseende på till exempel handledning, ekonomi och 
administration, efterfrågar första linjecheferna och vilka upplever de att de har tillgång 
till? 

6. Hur upplever första linjechefer sin hälsa? 
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METOD 

Design 

Studien är en deskriptiv kvantitativ tvärsnittsstudie (Polit & Beck, 2012) där data har samlats 

in med hjälp av webbenkäter.   

 

Urval 

Urvalet utgjordes av verksamma första linjechefer. De 152 första linjechefer 

(avdelningschefer) som ombads att besvara enkäten återfanns på en sändlista som användes 

vid utskick till de anställda första linjecheferna vid det aktuella universitetssjukhus i Sverige. 

Av de tillfrågade första linjecheferna (N=152) valde 96 (n=96) att delta i studien, 

svarsfrekvensen var 63 %.  

Inklusionskriterier: 

Tillsvidareanställd första linjechef vid ett universitetssjukhus i Sverige som var i tjänst vid 

aktuellt datum vid enkätutskicket och där divisionschefen givit sitt godkännande.  

Exklusionskriterier: 

Sjukskrivning, föräldraledighet, tjänstledighet. 

 

Datainsamlingsmetod 

Insamling av data gjordes med hjälp det webbaserade enkätverktyget Webropol. Tillsammans 

med ett informationsbrev (se bilaga 2) sändes enkäten ut via mail. I informationsbrevet 

informerades respondenten om att studien var frivillig och att anonymitet tillförsäkrades.  

Enkäten kom att innehålla 45 frågor av vilka 13 bestod av delfrågor, detta gjorde att det totala 

antalet frågor att besvara var 114. Enkäten (se bilaga 2) bestod av åtta obligatoriska 

bakgrundsfrågor rörande demografiska data (kön, ålder, divisionstillhörighet, 

verksamhetsområde, kontrollspann, tid i yrket, introduktionsprogram och eventuell mentor) 

och därefter frågor kopplade till studiens frågeställningar såsom; vilken utbildning första 

linjecheferna har, behov av kompetensutveckling och huruvida den egna kompetensen 

tillvaratas, hur första linjecheferna ser på sin yrkesroll och på uppdragets innehåll, upplevelse 

av informella krav och/eller förväntningar från överordnade chefer och underställd personal. 
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Vidare hur de upplever och om de efterfrågar ledarstöd, vilka stödstrukturer som de upplever 

att de har och hur de upplever graden av beslutsutrymme och inflytande. Avslutningsvis 

bestod enkäten av frågor som berör den egna hälsan som första linjechef.  

Svarsalternativen var i de flesta fall en skala i 4-6 nivåer från aldrig/inte alls till oftast/helt och 

hållet. 

Flera av frågorna är hämtade från det validerade instrumentet QWC, Quality-Work-

Competence-metoden, där flera enskilda frågor (item) tillsammans bildar en faktor (Anderzen 

& Arnetz, 2005; Arnetz, 1996, 1997). Frågorna rörande sömnkvalitet är hämtade från 

Karolinska Institutets validerade sömnfrågeformulär, Karolinska Sleep Questionnaire (Garde, 

Nabe-Nielsen, & Aust, 2011).  

Övriga frågor är konstruerade för att besvara frågeställningarna och formulerades med hjälp 

av litteraturen (Ejlertsson & Axelsson, 2005; Trost, 2012). I enkäten fanns även möjlighet för 

deltagarna att lämna öppna svar på vissa frågor.  

Enkäten skickades ut 2014-04-04. Om inget svar erhållits inom en vecka skickades en 

påminnelse ut och därpå ytterligare 3 påminnelser. Sammanlagt skickades 4 påminnelser ut 

varav den första skickades ut 2014-04-10 och den sista 2014-04-28. I de fall respondenterna 

hade frågor besvarades dessa inom två dagar via mail, likaså skickades en personlig hälsning 

till de som valde att inte delta. Studien har HR-direktörens, vid det aktuella 

universitetssjukhuset, godkännande. 

 

Etiska överväganden 

Detta är en empirisk studie som utförs inom ramen för högskoleutbildning och därför krävs 

inget etiskt godkännande (Svensk författningssamling, 2003). För att säkerställa kravet på 

anonymitet har inga medelvärden beräknats om undersökningsgruppens storlek understigit tio 

personer. 

 

Bearbetning och analys 

Data samlades in och kodades med hjälp av det webbaserade enkätverktyget Webropol. 

Insamlade data fördes över till Microsoft Excel och importerades och analyserades i 

programmet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, version 19). Då merparten av 
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data icke är parametriska (tillhörande nominal- eller ordinalskala) och endast i undantagsfall 

normalfördelade har statistiska test i dessa fall valts därefter. 

Data är analyserade med deskriptiv statistik (histogram, medelvärden, spridningsmått, etc.) 

och redovisas i tabeller och diagram. För att analysera skillnader mellan variabler på 

nominalnivå användes Chi2-test (Χ2). För sambandsanalys mellan variabler på ordinalnivå 

användes Spearmans rangkorrelationsanalys.  

Χ2-test är ett icke-parametriskt test för att analysera skillnader i frekvensen mellan två 

kategoriska variabler på nominalnivå. För Χ2-test i detta arbete valdes α-nivå 0,05 (Polit & 

Beck, 2012). 

För att undersöka sambandet mellan beroende- och oberoende variabler genomfördes även 

korrelationsanalys med Spearmans rangkorrelationskoefficient. Korrelationskoefficienten, 

betecknad Spearmans ρ (rho), kan anta ett värde mellan +1 och -1 (Polit & Beck, 2012). Ett 

värde nära +1 innebär ett starkt positivt samband medan ett värde nära -1 innebär ett starkt 

negativt samband. 

Statistisk signifikans anges med hjälp av p-värden där ett värde under 0.05 anger signifikans 

på 95 %-nivån.  

 

Enkätfrågor 

Svaren på fritextfrågan (fråga 12) om vilka fortbildningar/kompetensutvecklingar 

respondenterna skulle se som värdefulla i yrkesrollen som första linjechef grupperades efter 

kompetensområde. 

Frågan om uppdragets innehåll (fråga 17 – 19) grupperades efter område (psykisk och fysisk 

arbetsmiljö, ekonomi, styrning, utveckling och produktion, administration och medarbetare) 

och presenteras som ”stämmer bra” och ”stämmer dåligt”, där ”stämmer bra” är summan av 

antalet som svarat ”stämmer helt och hållet” och ”stämmer ganska bra” medan ”stämmer 

dåligt” är summan av antalet som svarat ”stämmer inte särskilt bra” och ”stämmer inte alls”. 

På frågan om hur man ser på stödstrukturerna (fråga 31) och deras tillgänglighet har de tre 

svarsalternativen 1) Nyttjar, men önskar mera, 2) Nyttjar och är nöjd och 3) Har ej tillgång till 

men skulle uppskatta summerats till ”Önskar”, och de två alternativen 1) Har tillgång till men 

nyttjar ej och 2) Har inte tillgång till och önskar ej summerats till ”Önskar ej”. 
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Ett antal frågor (26, 27, 29, 35, 36) har grupperats i sex så kallade index enligt QWC-metoden 

(Anderzen & Arnetz, 2005). I dessa fall beräknades för varje respondent ett medelvärde för 

svaren på de i indexet ingående frågorna. Dessa medelvärden hanteras därefter som 

respondentens indexvärde (ordinalskala) vid presentation i histogram, sambandsanalyser och 

beräkningar av deskriptiva data (medelvärde, median, spridningsmått, etc.) för varje index. 

En beskrivning av indexen finns i tabell 1.  

Samtliga frågor i indexen har kodats så att att ett lågt värde anger ett positivt svar från 

respondenten medan ett högre värde indikerar missnöje eller problem i stigande grad. 

Vid sambandsanalysen kan alltså ett positivt värde på sambandet (Spearmans rho) tolkas som 

att en förbättring i den ena variabeln följs av en förbättring i den andra variabeln. Det 

omvända gäller följaktligen för ett negativt samband (d.v.s. förbättring i variabel 1 ger 

försämring i variabel 2). 

 

För att synliggöra de respondenter som upplever problem med någon, men inte alla, av de i 

indexet ingående frågorna, har för samtliga index summerats antalet respondenter som 

indikerar problem (d.v.s. har svarat med något av de två allvarligaste alternativen) på någon 

av frågorna. Exempelvis de som svarat ”Ja, dagligen” eller ”Ja, flera gånger senaste månaden” 

för något av tillstånden 1) Rastlöshet 2) Irritation 3) Ängslan/oro 4) Koncentrationsproblem 

eller 5) Modlöshet. 
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Tabell 1: Beskrivning av frågor ingående i indexen Återkoppling, Ledarskapet, Arbetstakt, 
Delaktighet, Medarbetarkraft och Arbetsrelaterad utmattning. 
Index Betydelse Ingående frågor Svars-alternativ Kod 
”Återkoppling”  kommunikation 

med närmsta chef 
1) Får du klara besked från din närmaste chef 
om vad som förväntas av dig i arbetet?  
 2) Får du av din närmaste chef veta om du gör 
ett bra jobb?  
3) Får du av din närmaste chef veta om du gör 
ett dåligt jobb? 

”Oftast” 
”Ibland” 
”Sällan” 
”Aldrig” 

1 
2 
3 
4 

”Ledarskapet” handlar om 
ledarskapet från 
närmsta chef 

1) Min närmaste chef är tydlig i sin 
kommunikation 
2) Min närmaste chef är konsekvent i sitt 
agerande 
3) Min närmaste chef har tydliggjort hur vi ska 
nå arbetsplatsens mål 
4) Min närmaste chef ger mig möjlighet att 
utveckla min kompetens 
5) Min närmaste chef är beredd att förändra 
arbetsplatsens organisation och arbetssätt. 

”Stämmer helt och hållet” 
”Stämmer ganska bra” 
”Stämmer inte särskilt 

bra” 
”Stämmer inte alls” 

1 
2 
3 
 

4 

”Arbetstakt”  tillgång till tid för 
olika uppgifter 

1) Har du tid att planera dina arbetsuppgifter i 
förväg? 
2) Har du tillräckligt med tid för att genomföra 
dina arbetsuppgifter? 
3) Har du tid att reflektera/tänka igenom hur du 
utfört arbetet?  
4) Har du tid att fundera på hur du eventuellt 
kan förbättra olika arbetsrutiner på din 
arbetsplats? 

”Oftast” 
”Ibland” 
”Sällan” 
”Aldrig” 

1 
2 
3 
4 

”Delaktighet” Beslutsutrymme 
och påverkans-
möjlighet 

1) Har du frihet att bestämma hur ditt arbete 
skall utföras? 
2) Har du frihet att bestämma vad som skall 
utföras i ditt arbete? 
3) Har du tillräckliga befogenheter i förhållande 
till dina arbetsuppgifter? 
4) Har du möjlighet att påverka beslut som tas 
på din arbetsplats?  
5) Har du möjligheter att kommentera/ha 
synpunkter på den information som du får från 
din närmaste chef? 

”Oftast” 
”Ibland” 
”Sällan” 
”Aldrig” 

1 
2 
3 
4 

”Medarbetarkraft” Stressrelaterade 
symtom 

Har du någon gång senaste månaden hamnat i 
något av tillstånden;  
1) Rastlöshet 
2) Irritation 
3) Ängslan/oro 
4) Koncentrationsproblem 
5) Modlöshet 

”Nej” 
”Ja, någon gång” 
” Ja, flera gånger” 

”Ja, dagligen” 

1 
2 
3 
4 

”Arbetsrelaterad 
utmattning” 

Stressrelaterade 
problem 

Hur ofta känner du av något av dessa olika 
tillstånd;  
1) känslomässigt tömd efter arbetet 
2) utsliten efter arbetet  
3) trött när jag tänker på arbetet 

”Aldrig”  
”Några gånger per år” 

”Några gånger per 
månad” 

” Några gånger per 
vecka” 

” Varje dag” 

1 
2 
3 
 

4 
 

5 
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Index ”Sömnkvalitet” består av ett antal frågor hämtade från Karolinska Sleep Questionnaire 

(KSQ) (Engstrøm et al., 2011; Ingre, Söderström, Kecklund, Åkerstedt, & Kecklund, 2000; 

Kecklund, & Åkerstedt., 1992). Indexet baseras på ett självskattningsformulär som mäter 

sömnproblem genom en bedömning av hur ofta man haft känning av ett antal olika 

sömnrelaterade besvär de senaste tre månaderna. En beskrivning finns i tabell 2 nedan. 

 

Tabell 2: Beskrivning av frågor ingående i index Sömnkvalitet 
Index Betydelse Ingående frågor Svars-alternativ Kod 
”Sömnkvalitet” Återkommande 

sömnproblem 
Hur ofta har du haft känning av 
följande besvär de senaste tre 
månaderna;  
1) Svårigheter att somna 
2) Upprepade uppvaknanden med 
svårigheter att somna om 
3) Ej utsövd vid uppvaknandet 
4) För tidigt uppvaknande 
5) Störd/orolig sömn 
6) Svårigheter att vakna 
7) Känsla av att vara utmattad vid 
uppvaknandet 

”Aldrig”  
”Sällan (någon, 
några ggr/år)”  
”Ibland (flera 

ggr/mån)”  
”Ofta (1-2 

ggr/vecka)” 
”För det mesta (3-4 

ggr/vecka)”  
”Alltid (5 ggr eller 

mer per vecka)” 

1 
2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
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RESULTAT 

Demografiska data 

Av de 152 tillfrågade första linjecheferna valde 96 (63%) att svara på enkäten. Demografiska 

data har sammanställts och analyserats för att beskriva urvalsgruppen.  

 

Tabell 3: Demografiska data för respondentgruppen 

 
 

Antal respondenter  
(n=96) 

% 

Kön 
Kvinna 81 84 

Man 15 16 

Ålder 

18 - 34 år 3 3 

35 - 44 år 24 25 

45 - 54 år 36 38 

> 54 år 33 34 

Divisionstillhörighet 

Diagnostik-, akut-, anestesi- och 
teknikdivisionen 21 22 

Kirurg- och onkologdivisionen 15 16 

Kvinno- och barndivisionen 10 10 

Neurodivisionen 14 15 

Medicin och thoraxdivisionen 15 16 

Psykiatridivisionen 17 18 

Annan 4 4 

Antal underställda 
(kontrollspann) 

1 - 10 8 8 

11 - 20 20 21 

21 - 40 35 36 

> 40 33 34 

Antal år som första 
linjechef 

0 - 1 år 13 14 

2 - 4 år 27 28 

5 - 8 år 19 20 

mera än 8 år 37 39 

 

 

Respondenterna var övervägande kvinnor, 84 % och knappt 16 % män.  

96 % av respondenterna tillhörde någon av divisionerna; Diagnostik-, akut-, anestesi-, och 

teknikdivisionen, Kirurg- och onkologdivisionen, Kvinno- och barndivisionen, 
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Neurodivisionen, Medicin och Thoraxdivisionen och Psykiatridivisionen. I genomsnitt var det 

15,3 respondenter per division.  

Tabell 3 visar att flertalet av respondenterna har ett kontrollspann över 20 medarbetare. 

Resultaten visar att av de tillfrågade respondenterna (N=96) hade 15% arbetat som första 

linjechef 0-1 år, 28 % hade arbetat 2-4 år, 20 % hade arbetat 5-8 år och 28 % hade arbetat mer 

än 8 år.  

 
Första linjechefernas formella kompetens 

Alla svarande uppgav att de hade någon form av högskoleexamen. Övervägande delen, 67 % 

(n=96), hade en sjuksköterskeexamen. De övriga fördelade sig mellan 10 % biomedicinsk 

analytiker, 6 % sjukgymnast, 3 % arbetsterapeut, 3 % barnmorska, 1 % beteendevetare, 1 % 

socionom och 29 % annan utbildning. 20 % redovisade dubbelkompetens. 

Hela 86 % gjorde bedömningen att deras kompetensnivå stämde väl överens med kraven i 

arbetet. Tre procent sa sig vara överkvalificerade medan 11 % kände att kompetensen inte 

räckte till för arbetsuppgifterna. 

Två procent av de tillfrågade tyckte inte att deras kompetens var i överensstämmelse med 

arbetsplatsens behov medan 98 % fann en god överensstämmelse. 

De grupperade svaren på fritextfrågan om önskad fortbildning/kompetensutveckling ordnades 

i fallande frekvens enligt tabell 4 (n=65). Den utbildning som efterfrågades av de flesta av 

linjecheferna var framför allt utbildning i ekonomi och ledarskapsutbildning. Arbetsrätt, 

kommunikation och utbildning i grupprocesser efterfrågades av nästan 20 % av första 

linjecheferna. 
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Tabell 4: Svarsfördelning gällande första linjechefernas önskade kompetensutveckling 
Vilka fortbildningar/kompetensutvecklingar 
skulle du se som värdefulla i din yrkesroll 
som första linjechef? 

Antal svarande 
(n=65) 

% 
av svarande 

Ekonomi 29 45 
Chefs- / Ledarskapsutbildning 25 38 
Arbetsrätt 12 18 
Kommunikation 11 17 
Gruppdynamik / Grupprocesser 11 17 
Samtalsmetodik 8 12 
Verksamhetsstyrning och Organisation 8 12 
Handledning / Mentorskap / Coaching 6 10 
Beteendevetenskap 5 8 
Nätverk 5 8 
Lönefrågor 4 6 
Förändringsarbete / Utvecklingsarbete 4 6 
Projektledning 3 5 
Retorik 2 3 
IT-utbildning 2 3 
Arbetsmiljö 2 3 
Produktionsplanering 1 2 
Konflikthantering 1 2 
Rehabiliteringsärenden 1 2 
Hållbart ledarskap 1 2 

 

 

Överensstämmelse mellan den formella arbetsbeskrivningen och det arbete som första 

linjecheferna utför 

På frågan om de hade en arbets- / uppdragsbeskrivning kopplad till sin tjänst svarade 77 % ja. 

Av dessa anger fem procent att denna inte stämmer särskilt bra med de verkliga 

arbetsuppgifterna, medan 95 % tycker att den stämmer väl. 
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Tabell 5: Svarsfördelning för frågan om första linjechefernas egen uppfattning om uppdragets innehåll 
och ansvar, (n=95) 

 Vilket/vilka av dessa alternativ anser du motsvarar ditt uppdrag 
som första linjechef? 

Stämmer bra 
% av svarande 

Stämmer dåligt 
% av svarande 

Psykisk och fysisk arbetsmiljö   
 den psykosociala arbetsmiljön  100 0 

 den fysiska arbetsmiljön  99 1 

 att utreda konflikter 100 0 

Ekonomi   
 att inom givna ramar bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt 99 1 
 att kontinuerligt och på ett systematiskt sätt göra ekonomiska uppföljningar 96 4 
Styrning   
 att politiskt uppsatta mål uppnås 71 29 
 att bedriva omvärldsbevakning 75 25 
 att säkra mätbara nyckeltal för att skapa trovärdighet i och utanför organisationen 80 20 
 att ha kundfokus och verka för nöjdare kunder 97 3 
 att främja jämställdhet 99 1 
 att företräda verksamheten och förvaltningen 86 14 
 att vara lojal mot fattade beslut 98 2 
 att berörd lagstiftning, policies, avtal och riktlinjer efterlevs 99 1 
 att främja mångfald 99 1 
Utveckling och produktion   
 verksamhetens resultat 93 7 
 att säkerställa en långsiktig positiv utveckling av verksamheten och skapa en lärande 

organisation 
94 6 

 att verksamheten nyttjar och utvecklar effektivare processer 89 11 
 att arbeta långsiktigt och strategiskt för att utveckla verksamheten 93 7 
 att vara innovativ och ta fram nya metoder, arbetssätt och tjänster 88 12 
 att mitt ledarskap är engagerat, respektfullt och målinriktat 99 1 
 att arbeta med produktionsplanering utifrån verksamhetens krav 90 10 
Administration   
 att upprätta handlingsplaner 96 4 
 att avvikelserapporteringar följs upp 99 1 
 att arbetsplatsmöten genomförs på min arbetsplats 99 1 
 att det ges utrymme för personalmöten på min arbetsplats 99 1 
 att PM och riktlinjer uppdateras och efterlevs på min arbetsplats 98 2 
Medarbetare   
 att information förmedlas uppåt och nedåt i organisationen 97 3 
 medarbetarsamtal och utvecklingssamtal 100 0 
 lönesamtal och lönesättning 99 1 
 att upptäcka tidiga tecken på ohälsa 99 1 
 att upprätta individuella utvecklingsplaner för medarbetarna 99 1 
 rehabilitering vid sjukskrivning 98 2 
 att den information som kommuniceras är begriplig 100 0 
 beviljandet av tjänstledigheter 99 1 

 

 

Respondenterna ansåg att uppdragets innehåll rörande arbetsmiljö, ekonomi, administration 

och medarbetare i hög grad motsvarade dessas uppfattning om ansvaret som första linjechef. 

Vad gäller styrning, utveckling och produktion visade resultaten att de inte samstämde i lika 
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hög grad. Mer än tio procent ansåg i samtliga av dessa fall att detta inte överensstämde med 

uppdraget som första linjechef. 

 

 

Tabell 6: Procentuell fördelning av arbetstiden som medelvärde av samtliga angivna svar (n=88). 
Aktivitet medelvärde (% av tiden) 

Medarbetare 20 
Administration 18 
Möten 15 
Planering 10 
Kommunikation 9 
Produktion 9 
Ekonomi 7 
Förnyelse/Verksamhetsutveckling 7 
Egen kompetensutveckling 2 
Övrigt 2 

 

Tabell 6 visar hur första linjechefer fördelar sin arbetstid. Cirka en tredjedel av tiden går åt till 

administration och möten (33 %). Endast två procent av tiden finns avsatt till egen 

kompetensutveckling. 

 
Tabell 7: Jämförelseanalys mellan variabler med koppling till linjechefernas dokumenterade 
arbetsuppgifter och förväntningar från överordnade och underställda. Statistisk metod: Chi-2-test. 

Uppdragsbeskrivning Förväntningar p-värde X2 df 

Har du en arbets-
/uppdragsbeskrivning kopplad 
till tjänsten 

Hur väl tror du att din närmaste chefs 
bild av ditt arbete stämmer överens med 
din egen 

0.04* 12.9 6 

Har du en arbets-
/uppdragsbeskrivning kopplad 
till tjänsten 

Hur väl tror du att dina underställdas bild 
av ditt arbete stämmer överens med din 
egen 

0.99 0.8 6 

X2 = chi-två-värdet, df = frihetsgrader, * p<0,05 = statistisk signifikans på 95 %-nivå. 
 

Det finns ett statistiskt signifikant resultat som visar att om det finns en arbets- / 

uppdragsbeskrivning så tror man att den närmaste chefens bild av arbetet stämmer överens 

med den egna uppfattningen.  
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Tabell 8: Sambandsanalys mellan variabler med koppling till första linjechefernas arbetsuppgifter. 
Statistisk metod: Spearmans rank correlation 

Uppdraget Arbetssituation p-värde Spearmans rho df 

Hur väl överensstämmer 
uppdragsbeskrivningen med dina 
arbetsuppgifter? 

Ledarskapet < 0.001* 0.37 71 

Hur väl överensstämmer 
uppdragsbeskrivningen med dina 
arbetsuppgifter? 

Tid med närmaste chef 0.20 0.21 71 

Hur väl tror du att din närmaste 
chefs bild av ditt arbete stämmer 
överens med din egen 

Ledarskapet < 0.001* 0.38 92 

Hur väl tror du att din närmaste 
chefs bild av ditt arbete stämmer 
överens med din egen 

Tid med närmaste chef 0.69 0.21 92 

df = frihetsgrader,  * p<0,05 = statistisk signifikans på 95 %-nivå. 
 

Statistiskt säkerställda positiva samband föreligger mellan indexet ”Ledarskapet” och 

uppfattningen om uppdragets samstämmighet med uppdragsbeskrivningen och chefens 

förväntningar. 

 

Första linjechefernas upplevelser av hur yrkesrollen stämmer överens med de 

förväntningar som finns från överordnade chefer och underställda medarbetare 

På frågan om hur väl respondenten tror att närmaste chefs bild av arbetet stämmer överens 

med den egna bilden svarade 84 % att den stämde bra medan 14 % hade uppfattningen att den 

stämde dåligt. 

Respondenterna uppmanades att ge exempel på vilka uppgifter det kan röra sig om och 

svarade bland annat (n=18); att chefen har dålig insyn i tidsåtgången för administration, 

planering och kommunikation med medarbetare och flera nämner också att de inte tror chefen 

ser hur mycket tid som läggs på att stötta medarbetare. 

På frågan om hur väl respondenten tror att underställdas bild av arbetet stämmer överens med 

den egna bilden svarade 75 % att den stämde bra och 25 % att den stämde dåligt. 

De som gav exempel (n=21) på vilka uppgifter det rör sig om angav bland annat att; 

underställda har dålig insyn i tidsåtgången för administrativa uppgifter, underställda tycker att 

man borde vara mer i verksamheten och att underställda tycker att för mycket tid går till 

möten. 
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Första linjechefernas upplevelse av ledarstöd 

Hela 77 % uppger att de träffar sin närmsta chef högst 2 timmar i veckan. Så många som 48 

% av de tillfrågade hävdade att de träffade denne högst 1 timma per vecka, medan 16 % 

angav denna tid till mellan 2 och 4 timmar. Slutligen angav sju procent att de träffade chefen 

mera än 4 timmar per vecka. 

 

”Återkoppling” handlar om kommunikation med närmsta chef och visas i figur 2.  

 

 
Figur 2: Fördelning för index återkoppling (1=Oftast, 4=Aldrig), (lågt värde indikerar god kommunikation med 
närmsta chef).  
 

Medelvärdet på indexet återkoppling var 2,1, standardavvikelse 0,8, (Median 2,0), (n=95). 
Resultatet visar att både medelvärdet och medianen ligger mellan svarsalternativ ”ibland” och 
”sällan”. 

Data från de 3 frågorna som ingår i indexet återkoppling visar att 64 % av respondenterna 
upplever brister i återkopplingen i något avseende (d.v.s. har angett alternativ 3 eller 4 på 
någon av frågorna i indexet). 
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”Ledarskapet” handlar om ledarskapet från närmsta chef och visas i figur 3.   

 

 
Figur 3: Fördelning för index Ledarskap (1=Stämmer, 4=Stämmer inte), (lågt värde indikerar gott upplevt 
ledarskap från närmsta chef).  
 

Medelvärdet var 1,9, standardavvikelse 0,7, (Median 1,8), (n=95). Resultatet visar att 

medelvärdet ligger nära svarsalternativ ”stämmer ganska bra”. 

Data från de 5 frågorna som ingår i indexet ledarskap visar att 49 % av de svarande uppger att 

ledarskapet i något avseende fungerar bristfälligt (d.v.s. har angett alternativ 3 eller 4 på 

någon av frågorna i indexet). 

 

Svaren på fritextfrågan (fråga 28) om vilken typ av ledarstöd respondenterna saknar 

grupperades och ordnades i fallande frekvens enligt listan nedan (n=30);  

Handledning / Mentorskap (19 %), HR-stöd (12 %), Förändringsarbete / Utvecklingsarbete 

(10 %), Stöd i personalfrågor (7 %), Kommunikation (7 %), IT-stöd (7 %), Stöd i svåra 

situationer (5 %), Mer närvarande chef bland medarbetarna (5 %), Återkoppling (5 %), Bättre 

engagemang och uppföljning av mitt arbete (5 %), Nätverk (5 %), Samtalsmetodik (2 %), 

Större förtroende från överordnad (2 %), Mera tid med chefen (2 %), Krishantering (2 %), 

Hållbart ledarskap (2 %), Ekonomi (2 %). 
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Tabell 9: Korrelationsanalys mellan variabler med koppling till linjechefernas arbetssituation och 
arbetsmiljö. Statistisk metod: Spearmans rank correlation 
Arbetsmiljö Arbetssituation p-värde Spearmans rho df 

Ledarskapet Tid med närmsta chef < 0.001* 0.47 92 

Återkoppling Tid med närmsta chef 0.01* 0.37 92 

Arbetstakt Tid med närmsta chef 0.53 0.03 93 

Delaktighet Tid med närmsta chef 0.01* 0.35 93 

Ledarskapet Sömnkvalitet 0.03* 0.19 93 

Återkoppling Sömnkvalitet 0.07 0.19 93 

Arbetstakt Sömnkvalitet 0.01* 0.30 94 

Delaktighet Sömnkvalitet 0.01* 0.38 94 

Ledarskapet Medarbetarkraft 0.02* -0.21 93 

Ledarskapet Återkoppling < 0.001* 0.66 93 

Återkoppling Medarbetarkraft 0.05* 0.16 93 

Arbetstakt Medarbetarkraft < 0.001* 0.50 94 

Delaktighet Medarbetarkraft < 0.001* 0.57 94 

Ledarskapet Arbetsrelaterad Utmattning 0.01* 0.27 93 

Återkoppling Arbetsrelaterad Utmattning 0.01 0.21 93 

Arbetstakt Arbetsrelaterad Utmattning < 0.001* 0.50 94 

Delaktighet Arbetsrelaterad Utmattning < 0.001* 0.45 94 

df = frihetsgrader,  * p<0,05 = statistisk signifikans på 95 %-nivå. 
 

Data visar tydliga positiva samband (Spearmans rho) mellan upplevelsen av ledarskapet och 

tid med närmsta chef, och arbetstakt och delaktighet med medarbetarkraft och arbetsrelaterad 

utmattning med undantag av ett svagt negativt samband mellan ledarskapet och 

medarbetarkraft.   

 

Första linjechefernas upplevelse av stödstrukturer med avseende på till exempel HR-stöd, 

handledning, ekonomi och administration 

Fyrtiotre procent av respondenterna hade följt ett introduktionsprogram i samband med 

anställning som första linjechef. 

Fyrtio procent av de tillfrågade hade haft tillgång till mentor när de tillträdde sin anställning.  
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”Arbetstakt” handlar om tillgång till tid för olika uppgifter och visas i figur 4.  

 

 
Figur 4: Fördelning för index Arbetstakt (1=Oftast, 4=Aldrig), (högre värde indikerar mera stressigt 
arbetsklimat). 
 

Medelvärdet var 2,1, standardavvikelse 0,7, (median 2,0) (n=95). Resultatet visar att 

medelvärdet och medianen ligger mellan svarsalternativ ”ibland” och ”sällan”. 

Data från de 4 frågorna som ingår i indexet arbetstakt visar att 52 % av respondenterna 

upplevde bristande tid för någon av de undersökta arbetsuppgifterna (d.v.s. har angett 

alternativ 3 eller 4 på någon av frågorna i indexet).. 

 

 

”Delaktighet” berör beslutsutrymme och påverkansmöjlighet och visas i figur 5.  

 

 
Figur 5: Fördelning för index Delaktighet (1=Oftast, 4=Aldrig), (lågt värde indikerar god upplevd delaktighet). 
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Medelvärde 1,5, standardavvikelse 0,4, (median 1,4) (n=95). Resultatet visar att medelvärdet 

och medianen ligger mellan svarsalternativ ”oftast” och ”ibland”. 

 

Data från de 5 frågorna som ingår i indexet delaktighet visar att hela 80 % av respondenterna 

upplever sig ha stor delaktighet i beslut och påverkan på arbetsplatsen. 

 

Hur första linjechefer ser på stödstrukturerna och tillgängligheten till dessa redovisas i tabell 

10. Svaren anges i % av antalet respondenter (n=96). De tre svarsalternativen 1) Nyttjar, men 

önskar mera, 2) Nyttjar och är nöjd och 3) Har ej tillgång till men skulle uppskatta har 

summerats till ”Önskar”, och de två alternativen 1) Har tillgång till men nyttjar ej och 2) Har 

inte tillgång till och önskar ej har summerats till ”Önskar ej”. 

 
Tabell 10: Svarsfördelning för stödstruktursfrågor, svaren angivna i % av totala antalet svar, n=96. 

Hur ser du på tillgången till... 
Önskar 

(%) 
Önskar ej 

(%) 
Administrativt stöd 96 4 
Ekonomistöd 95 5 
It- och teknikstöd 96 4 
HR-stöd 97 3 
Forum för återkommande samtal med chefskollegor 95 5 
Hälsosamtal med företagshälsovården 44 56 
Regelbunden kompetensutveckling 83 17 

 
Det framgår av resultaten att var sjätte respondent inte efterfrågar regelbunden 

kompetensutveckling, likaså är det 56 % som ej anser sig vara i behov av hälsosamtal med 

företagshäsovården. För övriga stöd råder en stor samstämmighet i önskan att få tillgång till 

dessa. 
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I tabell 11 redovisas hur första linjechefer använder sig av nätverk. 

 

Tabell 11: Svarsfördelning för nätverksfrågor, svaren angivna i % av totala antalet svar, n=96. 

Nätverk Ofta Ibland Sällan Aldrig 

Hur ofta använder du dig av sociala nätverk såsom andra 
chefskollegor i ditt arbete? 29 39 23 9 

Hur ofta använder du dig av privata sociala nätverk i ditt 
arbete? 7 27 40 26 

 

Resultaten visar att 68 % av respondenterna använder sig regelbundet av yrkesmässiga sociala 

nätverk. 

 

Trettiosju procent av respondenterna (n=94) anser att de saknar något väsentligt för att de ska 

känna sig trygga i rollen som första linjechef. 63 % säger sig vara helt trygga i rollen.  

De som saknade något för att känna trygghet i rollen som första linjechef (n=32) 

exemplifierade bland annat med att de saknade; återkoppling, HR-stöd, större förtroende från 

chefshåll/administrationen, tydlighet i förväntningar, bättre kommunikation från överordnade, 

stöd och utbildning i ekonomi, avlastning av för stor administrativ arbetsbörda, mera tid med 

närmaste chef. 
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Tabell 12: Sambandsanalys mellan variabler med koppling till stödstrukturer och arbetsmiljö. 
Statistisk metod; Spearmans rangkorrelationstest.  

Stödstrukturer Arbetsmiljö p-värde Spearmans 
rho df 

Administrativt_Stöd Ledarskapet <0.001* 0.26 92 
Administrativt_Stöd Återkoppling 0.01* 0.24 92 
Administrativt_Stöd Arbetstakt <0.001* 0.34 93 
Administrativt_Stöd Delaktighet <0.001* 0.26 93 
Ekonomistöd Ledarskapet 0.01* 0.18 92 
Ekonomistöd Återkoppling 0.01* 0.17 92 
Ekonomistöd Arbetstakt <0.001* 0.40 92 
Ekonomistöd Delaktighet <0.001* 0.24 92 
It och teknikstöd Ledarskapet 0.02* 0.14 91 
It och teknikstöd Återkoppling 0.20 -0.03 91 
It och teknikstöd Arbetstakt <0.001* 0.27 92 
It och teknikstöd Delaktighet 0.10 0.10 92 
HR-stöd Ledarskapet 0.05* 0.14 93 
HR-stöd Återkoppling 0.11 0.09 93 
HR-stöd Arbetstakt <0.001* 0.25 94 
HR-stöd Delaktighet 0.04* 0.11 94 
Forum för återkommande samtal med chefskollegor Ledarskapet 0.07 0.16 92 
Forum för återkommande samtal med chefskollegor Återkoppling <0.001* 0.27 92 
Forum för återkommande samtal med chefskollegor Arbetstakt 0.64 -0.04 93 
Forum för återkommande samtal med chefskollegor Delaktighet 0.009* 0.25 93 
Regelbunden kompetensutveckling Ledarskapet <0.001* 0.27 92 
Regelbunden kompetensutveckling Återkoppling 0.04* 0.16 92 
Regelbunden kompetensutveckling Arbetstakt 0.01* 0.24 93 
Regelbunden kompetensutveckling Delaktighet <0.001* 0.34 93 
Användning av sociala nätverk som chefskollegor Ledarskapet 0.01* 0.22 93 
Användning av sociala nätverk som chefskollegor Återkoppling <0.001* 0.30 93 
Användning av sociala nätverk som chefskollegor Arbetstakt 0.60 0.05 94 
Användning av sociala nätverk som chefskollegor Delaktighet 0.05* 0.22 94 
Användning av privata sociala nätverk Ledarskapet 0.82 -0.08 91 
Användning av privata sociala nätverk Återkoppling 0.56 -0.14 91 
Användning av privata sociala nätverk Arbetstakt 0.89 -0.05 92 
Användning av privata sociala nätverk Delaktighet 0.40 0.04 92 
df = frihetsgrader,  * p<0,05 = statistisk signifikans på 95 %-nivå. 
 

Resultaten visar att det finns ett statistiskt signifikant positivt samband mellan nära nog alla 

former av stödstrukturer (administrativt stöd, ekonomistöd, It- och teknikstöd, HR-stöd, 

kompetensutveckling och yrkesnätverk) och de index som beskriver förhållandet till närmsta 

överordnade (ledarskap, återkoppling och arbetstakt och delaktighet). Endast i fallet privata 

sociala nätverk kunde inga signifikanta samband identifieras. 
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Första linjechefernas upplevelse av sin egen hälsa 

”Medarbetarkraft” består av stressrelaterade symtom såsom rastlöshet, irritation, ängslan/oro, 

koncentrationssvårigheter och modlöshet och visas i figur 6.  

 

 
Figur 6: Fördelning av index Medarbetarkraft (1=Aldrig, 4=Dagligen), (högre värde indikerar mera stress).  
 

Medelvärde 1,9, standardavvikelse 0,7, (median 1,8) (n=96). Resultatet visar att medelvärdet 

och medianen ligger nära svarsalternativ ”Ja, någon gång”. 

 

Data från de 5 frågorna som ingår i indexet medarbetarkraft visar att hälften (51 %) av de 

svarande regelbundet uppvisar något av de undersökta stressymtomen (d.v.s. har angett 

alternativ 3 eller 4 på någon av frågorna i indexet). 

 

”Arbetsrelaterad utmattning” innefattar stressrelaterade problem och visas i figur 7.  

 

 
Figur 7: Fördelning för index ”Arbetsrelaterad utmattning” (1=aldrig, 5=varje dag), (högre värde indikerar 
mera problem). 
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Medelvärde 2,7, Standardavvikelse 1,0, (Median 3,0) (n=96). Resultatet visat att medelvärdet 

och medianen ligger mellan svarsalternativ ”Några gånger per månad” och ”Några gånger per 

år”. 

 

Data från de 3 frågorna som ingår i indexet arbetsrelaterad utmattning visar att mera än en 

tredjedel (36 %) av de svarande upplever något stressrelaterat problem flera gånger varje 

vecka (d.v.s. har angett alternativ 4 eller 5 på någon av frågorna i indexet). 

 
Tabell 13: Självskattad hälsa och kondition hos respondenterna (n=96). Antal fördelade på de olika 
svarsalternativen. 

Hur... Mycket 
bra Bra 

Ganska 
bra 

Ganska 
dålig 

Mycket 
dålig 

har din hälsa varit det senaste året? 25 40 28 2 1 

skattar du din fysiska kondition? 18 38 24 14 2 

Medelvärde hälsa; 2,1 (sd 0,9), medelvärde fysisk kondition 2,4 (sd 1,0) där ”Mycket bra” = 1 och ”Mycket 
dålig = 5”. 
 

Resultatet visar att 84 % av respondenterna uppskattar sin hälsa och kondition som god. 

 

”Sömnkvalitet” beräknades som ett medelvärde av bedömningen av hur ofta man haft känning 

av ett antal sömnrelaterade besvär de senaste tre månaderna och visas i figur 8.  

 

 
Figur 8: Fördelning av index ”Sömnkvalitet” (1=Aldrig, 6=Alltid), (lågt värde indikerar god sömn). 
 

Medelvärde 2,5, standardavvikelse 0,9, (median 2,3) (n=95). Resultaten visar att medelvärdet 

och medianen ligger mellan svarsalternativ ”Sällan” och ”Ibland”. 
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Data från de 7 frågorna som ingår i indexet sömnkvalitet visar att en femtedel (21 %) av de 

svarande uppger att de upplever något sömnrelaterat problem, utifrån indexets innehåll, minst 

tre gånger per vecka (d.v.s. har angett alternativ 5 eller 6 på någon av de 7 frågorna i indexet). 

 

Av de 11 % (n=95) som tagit ”sjuksemester” (här definierat som semester i stället för 

sjukskrivning) hade 28 % gjort det vid fler än tre tillfällen. 

Frågan om man varit på arbetet trots att man borde vara sjukskriven (så kallad sjuknärvaro) 

besvarades med ”Ja” av 66 % av respondenterna (n=96). Av dessa hade 14 % varit 

sjuknärvarande vid fler än tre tillfällen senaste året. 34 % svarade nekande på frågan. 

 

Frågan ”Hur länge tror du att du kommer att fortsätta arbeta som första linjechef?” besvarades 

enligt histogrammet nedan (n=94). 

 

 
Figur 9: Histogram för frågan ”Hur länge tror du att du kommer fortsätta som första linjechef?” 
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Tabell 14: Sambandsanalys mellan variabler med koppling till linjechefernas hållbarhet och 
arbetsmiljö. Statistisk metod: Spearmans rank correlation 

Hållbarhet Arbetsmiljö p-värde Spearmans 
rho df 

Sjuknärvaro Sömnkvalitet 0.96 0.20 94 

Sjuknärvaro Arbetsrelaterad Utmattning < 0.001* 0.36 94 

Sjuknärvaro Medarbetarkraft < 0.001* 0.37 94 

Sjuksemester Sömnkvalitet 0.01* 0.35 93 

Sjuksemester Arbetsrelaterad Utmattning < 0.001* 0.29 93 

Sjuksemester Medarbetarkraft < 0.001* 0.36 93 
Hur länge fortsätta som första 
linjechef Sömnkvalitet 0.61 0.05 92 

Hur länge fortsätta som första 
linjechef Arbetsrelaterad Utmattning 0.13 0.07 92 

Hur länge fortsätta som första 
linjechef Medarbetarkraft 0.13 0.01 92 

df = frihetsgrader,  * p<0,05 = statistisk signifikans på 95 %-nivå. 
 

Korrelationsanalysen visar att det finns statistiskt signifikanta positiva samband mellan 

sjuknärvaro och indexen arbetsrelaterad utmattning och medarbetarkraft. Likaså mellan 

sjuksemester och indexen arbetsrelaterad utmattning, sömnkvalitet och medarbetarkraft. 

Positiva samband innebär enligt tidigare att en förbättring i en variabel ger förbättring i den 

andra variabeln. I fallen sjuksemester och sjuknärvaro definieras en minskning som 

förbättring. 
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DISKUSSION 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka vilka förutsättningar som finns för att utöva 

ett hållbart och hälsofrämjande ledarskap som första linjens chef vid ett universitetssjukhus i 

Sverige utifrån kompetens, rolltydlighet, stödfunktioner och egen hållbarhet. Huvudresultatet 

visar att första linjecheferna vid det aktuella sjukhuset generellt sett har ganska goda 

förutsättningar att bedriva ett hälsofräjande ledarskap. Resultaten visade att alla 

respondenterna hade någon form av högskoleutbildning och de flesta (86 %) ansåg att 

kompetensen överensstämde med arbetsuppgifterna. De flesta (88 %) tyckte att det är viktigt 

med kompetensutveckling, dock visade resultaten att endast 2% av den sammanlagda 

arbetstiden läggs på egen kompetensutveckling. Trots detta upplevde alla respondenterna 

(n=95) att de utvecklades i sin yrkesroll.  

Angående rolltydligheten svarade övervägande delen (84 %) att de tyckte att närmaste chefs 

bild av arbetet stämde bra överens med den egna bilden. Huruvida de trodde att de 

underställdas bild av deras arbete stämde överens med den egna svarade de flesta (75 %) att 

de trodde att den stämde bra.  

Beträffande ledarstöd visade resultaten att ungefär hälften (48 %) träffade sin närmaste chef 

högst 1 timme per vecka, medan 29 % sa sig träffa denne mellan 1 och 2 timmar per vecka. 

Det betyder att det är endast en av fem som träffar sin chef mer än två timmar per 

vecka.Vidare kunde utifrån de beräknade indexen återkoppling och ledarskap och ses att 

huvudelen av de svarande tyckte att de kände sig ganska nöjda med ledarstödet.  

Respondenterna ansåg även att stödstrukturerna som i denna studie mättes genom indexen 

delaktighet och arbetstakt var på en tillfredställande nivå.  

Upplevelsen av den egna hälsan och konditionen uppfattades som bra till mycket bra av de 

flesta. Dock svarade hälften (51 %) att de regelbundet upplevde stressymtom (rastlöshet, 

irritation och ängslan/oro, koncentrationsstörningar och modlöshet) medan en tredjedel 

uppgav att de flera gånger i veckan upplevde arbetsrelaterad utmattning (känslomässigt tömd 

efter arbetet, utsliten efter arbetet och/eller trött vid tanken på arbetet). Resultaten visade 

också att så många som en femtedel upplevde något sömnrelaterat problem minst tre gånger i 

veckan.   
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Resultatdiskussion 

Svarsfrekvensen i föreliggande undersökning var 63 % (n=96) vilket kan tolkas som relativt 

hög med hänvisning till att en av riskerna med enkätundersökningar är att de regelmässigt 

visar ett visst och ibland också ett betydande bortfall (Ejlertsson & Axelsson, 2005). 

Urvalsgruppen kom att bestå av främst kvinnor. Uppgifter hämtade från Sveriges Kommuner 

och Landsting (2011) visar att bland offentligt anställda finns en kraftig överrepresentation av 

kvinnor, vilket också gäller för gruppen första linjechefer. Dessa förhållanden gäller även i 

denna studie som visar att fördelningen bland första linjecheferna var 85% kvinnor och 15% 

män. De flesta respondenterna återfanns mellan åldrarna 45-54 år. Över hälften hade arbetat 

som första linjechef i mer än 5 år, vilket sannolikt betyder att det, vid det undersökta 

universitetssjukhuset, finns både yrkeserfarenhet och kompetens att beakta i denna 

yrkesgrupp. Intervjustudier har visat att chefserfarenhet har stor betydelse för sättet att hantera 

överbelastning. I samma studie framkommer det även att det tog minst två år innan man 

format handlingsmodeller som underlättade hållbarhet (Wikström, Dellve, Tengelin, & 

Arman, 2011). 

Respondenterna redovisade att så många som 70 % hade fler än 21 underställda. Av dessa 

hade 34 % (24 % av totala antalet) ett kontrollspann på över 40 medarbetare. En 

organisatorisk förutsättning för chefers hållbarhet är antalet underställda (Eriksson, Skagert, 

& Dellve, 2013). Socialstyrelsen (2006) skriver att ”kontrollspannets storlek påverkar 

medarbetarnas förtroende för arbetgivaren, likaså arbetstillfredsställelsen och engagemanget i 

arbetet”. Studier visar också att ett stort kontrollspann underminerar möjligheterna att bedriva 

ett emotionellt intelligent ledarskap som bland annat bygger på empati, självkänsla och 

förmågan att hantera sig själv och sina medarbetare, vilket har betydelse för hållbarheten på 

längre sikt (Lucas et al., 2008). I Meier och Bohte (2000) kontrollspannsteori konstateras att 

det finns ett optimalt kontrollspann över vilket man riskerar att förlora effektivitet i 

organisationen genom försämrad samordning, ledning och övervakning. Ett för smalt 

kontrollspann leder däremot inte per automatik till ökad tid för de underställda och inte heller 

till förbättrad kvalitet i interaktionerna (Meier & Bohte, 2000).  

  

Vilken formell kompetens har första linjecheferna? 

För att kunna utöva ett hälsofrämjande ledarskap krävs en rad förutsättningar, bland annat 

krävs det kompetens och trygghet i det egna ledarskapet (Hultberg et al., 2010). Lindholm 
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(2000) har i sitt avhandlingsarbete visat att ökad kompetens bidrar till stärkt chefsidentitet 

vilket torde ha betydelse för det stöd som efterfrågas gällande att hantera slitningar mellan 

olika uppgifter (logikkonflikter) (Skagert, Dellve, Eklöf, Pousette, & Ahlborg Jr., 2008). 

Resultaten visar att det finns en god utbildningsnivå bland första linjecheferna vid det 

undersökta universitetssjukhuset. Huvuddelen av de svarande hade sjuksköterskeexamen 

(67%) som sin grundprofession, detta överensstämmer väl med vad tidigare forskning funnit 

gällande yrkesprofession och första linjechefer inom hälso- och sjukvård (Bartoll, 2006; 

Johansson, Pörn, Theorell, & Gustafsson, 2007; Lucas et al., 2008). Andra kompetenser som 

uppgavs var biomedicinsk analytiker, sjukgymnast, arbetsterapeut, barnmorska, 

beteendevetare och socionom. Flertalet gjorde bedömningen att den egna kompetensnivån 

stämde väl överens med de krav som ställdes i arbetet. I en studie genomförd av Theorell m. 

fl. (2012) framkommer det även att med ökad utbildning och kompetens väljer ofta ledaren ett 

närvarande ledarskap vilket visat sig ha en hälsofrämjande inverkan på arbetsplatsen  (Skytt et 

al., 2008; Theorell et al., 2012). Detta tyder på att regelbunden kompetensutveckling är viktigt 

om organisationer vill utveckla och stödja sina chefer till ett hälsofrämjande ledarskap. 

Anmärkningsvärt är att resultaten visar att endast 2 % av den sammanlagda arbetstiden läggs 

på egen kompetensutveckling, paradoxalt nog eftersom de svarande samtidigt upplevde hög 

tillfredsställelse och kände att de utvecklades i sin yrkesroll. En möjlig förklaring är 

respondenternas relativt långa arbetslivserfarenhet, och möjligen att man ”slagit sig till ro”. 

Frågan om vilka utbildningar som efterfrågas av första linjechefer har med hjälp av 

intervjustudier undersökts och visat sig vara grundläggande ledarkompetens (Dellve et al., 

2006). Detta bekräftas också av Kleinman (2003) som i sin studie kommit fram till att de 

viktigaste kompetensområdena för chefer inom vården befanns vara ledarskap, men också 

personalvård, ekonomi, riskanalys och planering (Kleinman, 2003). Det mest framträdande 

utbildningsbehovet i denna studie visade sig vara kompetensutveckling inom ekonomi och 

därefter kom ledarskap (45 % resp. 38 %) . Då ledarskapsutbildning innefattar en mängd olika 

ämnesområden och dessutom är dåligt utvärderade (Döös & Waldenström, 2008) är det svårt 

att definiera vad som egentligen avses med detta utbildningsbehov, men det skulle kunna 

antas att det ligger flera områden inbäddat i begreppet ”ledarutbildning” och mycket tyder på 

att det finns en stark tilltro till denna typ av utvecklingsprogram för chefer. Det är därför svårt 

att dra några slutsatser av att det till exempel är så få som två procent som önskar 

kompetensutveckling inom”Produktionsplanering, ”Konflikthantering”, 

”Rehabiliteringsärenden” och ”Hållbart ledarskap”. Det bristfälliga intresset som kan skönjas 
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för hälsofrämjande ledarskap, som står i fokus för denna studie, kan möjligen sammanhänga 

med att ett hälsofrämjande sjukhus främst väljer att lägga tonvikten på en god behandling och 

omvårdnad av patienterna och därmed kanske retoriken kring vikten av ett hälsofrämjande 

ledarskap inte till fullo når ut i organisationen. 

 

 

Överensstämmer den formella arbetsbeskrivningen med det arbete som första 

linjecheferna utför? 

Nästan en fjärdedel av respondenterna uppgav att de saknar uppdrags-/arbetsbeskrivning för 

sitt uppdrag som första linjechef. Av de som hade en sådan tyckte de flesta (76 %) att den 

stämde ganska väl överens med arbetsuppgifterna. Många studier, både internationella och 

nationella, har visat att första linjecheferna ofta upplever otydlighet i uppdraget, något som i 

sin tur kan skapa stress (Wikström et al., 2011). Väl utarbetade rutiner och styrdokument 

bidrar till trygghet för den som bär det formella ansvaret att leda (Tengelin et al., 2011). Att 

ha en god bild av vilka förväntningar som finns har stora effekter på arbetsprestationen 

(Dellve et al., 2006). Detta skapas inte enbart med hjälp av uppdrags-/arbetsbeskrivningar 

utan kan också formas och tydliggöras genom kommunikation och förtroendefulla relationer 

med överordnade. Förutsättningarna för förtroendefulla relationer är en dubbelriktad 

kommunikation. Förtroendefulla relationer skapar en ömsesidig förståelse för varandras 

arbete som gör att överordande vågar lita på medarbetares bidrag i ansvarstagande, vilket har 

stora positiva effekter på välbefinnandet hos första linjens chefer (Tengelin et al., 2011).  

Första linjens chefer inom sjukvården slits mellan engagemang och måluppfyllelse. 

Genomtänkta, välavvägda och acceptabla prioriteringar måste göras utifrån flera dimensioner 

(t.ex. organisatoriska, etiska, legala och sociala) (Wikström, Arman, & Dellve, 2013). 

Observationsstudier har visat på stora variationer i tidsanvändningsmönstret och att första 

linjecheferna gjorde så många som 50-100 aktiviteter per dag. I genomsnitt tog varje aktivitet 

tio minuter (Wikström et al., 2011). Den mesta tiden gick åt till medarbetarna, cirka en 

sjättedel ägnades åt administration och en mindre del lades på strategiskt arbete, som till 

exempel verksamhetsutveckling (Arman, Dellve, Wikström, & Törnström, 2009; Wikström et 

al., 2011). Respondenterna i studien uppskattade att huvuddelen av arbetstiden läggs på 

administration, medarbetare och möten och en mindre del åt ekonomi, verksamhetsutveckling 

och egen kompetensutveckling. Således bekräftar resultaten vad tidigare studier visat, det vill 
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säga, att första linjechefer upplever svårigheter med att få tiden att räcka till (Arman, Dellve, 

Wikström, & Törnström, 2009). Ett sätt att förbättra tidsprioriteringarna i vardagsarbetets 

dilemma, som innebär många olika logiker att förhålla sig till, kan vara utvecklad 

kommunikation (både vertikalt och horisontellt) och tid för reflektion (Tengelin et al., 2011; E 

Wikström et al., 2011). 

 

Upplever första linjecheferna att yrkesrollen stämmer överens med de förväntningar som 

finns från överordnade chefer och underställda medarbetare?  

Första linjecheferna har i sitt uppdrag flera specifika dilemman att förhålla sig till vilket 

innebär att de slits mellan olika logiker och ansvarsområden. Otydlighet i rollen leder ofta till 

stress och otillfredsställelse (Skytt et al., 2008). Förväntningar på uppdraget kan se olika ut 

beroende på vem som tillfrågas. Forskning har till exempel visat att det finns en önskan bland 

överordnade att första linjecheferna fokuserade på utveckling av verksamheten och samarbete 

med andra chefer medan andra tillfrågade yrkesgrupper, såsom underställd personal, tyckte att 

det viktigaste var att lägga tyngdpunkten på det dagliga kliniska patientnära arbetet (Skytt et 

al., 2008). Rolltydligheten är alltså en friskfaktor och mycket viktig för arbetsförmågan 

(Lindberg, 2006). I denna studie kunde det konstateras att huvudelen av respondenterna (68 

%) upplevde att arbetet stämde ganska bra överens med de förväntningar som de tror finns 

från överordnade chefer, ungefär lika många (70 %) tyckte också att den bilden stämde 

ganska bra från underställd personal. Resultatet visade även att det finns ett signifikant 

samband mellan om det fanns en arbets-/uppdragsbeskrivning och hur väl den uppfattades att 

överensstämma med egen och överordnads bild av uppdraget vilket skulle kunna tolkas som 

att formaliserade strukturer skapar trygghet i ledarskapet vilket också finner stöd i boken 

”Vårdens arbetsmiljö” av Nitzelius & Söderlöf (2005), där föreslås bland annat att ”skriftligen 

klargöra de arbetsuppgifter och befogenheter som ingår i arbetet som första linjechef 

(Nitzelius & Söderlöf, 2005). Vidare kunde också en koppling ses mellan ”Hur väl man ansåg 

att uppdrags-/arbetsbeskrivningen överensstämde med arbetsuppgifterna” och indexet 

”Ledarskapet” Ett signifikant samband sågs även mellan ”Hur väl man trodde att närmaste 

chefs bild av ens arbete stämde överens med den egna” och ”Ledarskapet”. Detta skulle 

eventuellt kunna tyda på att om båda parter är väl förtrogna med innehållet i uppdrags- 

/arbetsbeskrivningen ökar detta upplevelsen av att kommunikation från närmsta chef fungerar 

bra.  
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Vilket ledarstöd upplever och efterfrågar första linjecheferna?  

Chefens egen chef är en viktig person som kan försvåra och underlätta för underordnade att 

utföra sitt arbete, antigen genom att underminera förutsättningarna eller ge legitimitet. Tyvärr 

upplever många ett bristande stöd från överordnade (Nyström, 2005).  

Effektiv och öppen kommunikation med sin överordnade leder till förtroendefulla relationer 

men detta förutsätter en regelbunden kontakt med densamma (Tengelin, 2011). Chefer inom 

vården har förhållandevis liten tid med sin närmaste chef (Arman et al., 2009) vilket även 

bekräftas i denna studie då det visade sig att i kontakten med närmaste chef svarade nästan 

hälften (48 %) att de träffade denne högst 1 timme per vecka, och 77 % svarade att de träffade 

närmaste chef högst 2 timmar per vecka. Detta ligger i linje med andra studier som också 

studerat hur mycket av arbetstiden som ägnas åt ensamma möten med överordnade och där 

det konstaterats att mindre än en procent av arbetstiden tillägnas överordnad chef, vilket kan 

jämföras med 9-14 % i andra branscher (Skagert, 2010). Detta har resulterat i att första 

linjecheferna istället vänder sig till medarbetare för att få stöd trots en medvetenhet om att det 

kan generera ytterligare motsättningar och legitimitetskonflikter (Tengelin et al., 2011). 

För att få en uppfattning om överordnades ledarstöd har bland annat ett antal index använts i 

denna studie. Indexet ”ledarskapet” innehåller frågor om tydlighet, tydlighet i 

kommunikation, konsekvent agerande, tydlighet gällande arbetsplatsens mål, möjlighet till 

kompetensutveckling, och förändringsbenägenhet. Ungefär hälften (49 %) svarade att det inte 

stämde särskilt bra på minst en av frågorna. Detta betyder att hälften av respondenterna 

upplever brister i ledarskapet inom något område.  

Index ”Återkoppling” handlar om kommunikation med närmaste chef såsom tydlighet om vad 

som förväntas av överordnade och positiv och negativ feedback. Över hälften svarade (64 %) 

(på minst en av frågorna) att de sällan eller aldrig upplevde att de fick återkoppling som 

motsvarade innehållet i frågan. Att ha en öppen kommunikation med närmaste chef plus att 

det finns ett klimat som ger tillåtelse att uttrycka sina synpunkter har visat sig vara mycket 

betydelsefullt för tillfredsställelse och arbetsprestation (Hildingsson & Krafft, 2003; 

Wikström et al., 2011). Hinder för att våga lämna synpunkter har beskrivits bero på en rädsla 

att förlora anseende och utvecklingsmöjligheter, särskilt i organisationer som uppfattas 

premiera nedtystande av problemformuleringar. Detta leder till stora negativa konsekvenser 
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för organisationer eftersom värdefull information går förlorad för beslutsfattare högre upp i 

organisationen (Tengelin et al., 2011; Wikström et al., 2011).  

Indexet ”Arbetstakt” handlar om tidsutrymme, till exempel; tid att planera arbetsuppgifter, tid 

att genomföra arbetsuppgifter, tid att reflektera och tid att fundera ut förbättringsåtgärder. 

Drygt hälften (52 %) svarade (på minst en av frågorna) att de sällan eller aldrig gavs tid för 

detta. Tid för reflektion kan anses vara en av stöttepelarna i ett hälsofrämjande ledarskap. 

Reflektion har stor betydelse inte bara för den egna kompetensutvecklingen utan också för 

verksamhetens utveckling. Hansson (2013) skriver i sin bok ”Kompetens som 

konkurrensfördel” att, ”effektiviteten i lära på jobbet kan ökas om lärupplevelserna blir 

medvetna, kopplas till utvecklingsmål och om tid avsätts för reflektion” (Hansson, 2013). 

Desamma vill författarna Boud, Cressey och Docherty (2006) i boken ”Productive Reflection 

at Work” visa att, reflektion långt ifrån är en isolerad handling av enbart personliga fördelar 

utan att det är en nyckel till lärande för att förbättra produktionen och att göra livet på arbetet 

mer tillfredsställande. Det kan upplevas svårt att hitta tid för reflektion och att schemalägga 

reflektion är nästan omöjligt. Att formalisera reflektion som en förväntad aktivitet skulle rent 

av kunna förhindra reflektion. Istället bör arbetet organiseras så att reflekterande 

arbetsplatsdiskussioner legitimeras och uppmuntras (Boud, 2006). 

 

Vilka stödstrukturer, med avseende på till exempel handledning, ekonomi och 

administration, efterfrågar första linjecheferna och vilka upplever de att de har tillgång 

till? 

Det finns liten evidens om betydelsen av stöd till chefer (Dellve et al., 2013) men 

organisatoriskt stöd anses vara av avgörande betydelse för långsiktiga resultat (Eriksson et al., 

2013).  

Ett problem för många chefer inom offentlig sektor är den ökande administrativa bördan 

samtidigt med bristande administrativa supportsystem (Dellve et al., 2006; Sullivan, 

Bretschneider, & McCausland, 2003). Nästan alla respondenter svarande att de tyckte det var 

viktigt med tillgång till stödstrukturer såsom administrativt stöd, ekonomistöd, It- och 

teknikstöd och HR-stöd, och likaså samtal med chefskollegor och regelbunden 

kompetensutveckling. Mer än hälften (63 %) uppgav att de kände sig trygga i rollen medan 37 

% uppgav att de saknade något väsentligt stöd för att känna trygghet i sin yrkesroll. Studien 
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visar i likhet med tidigare studier (Dellve et al., 2013; Eriksson et al., 2013) att det efterfrågas 

flera olika former av organisatoriskt stöd. 

Upplevelsen av att känna delaktighet har visat sig vara väldigt viktig för hur man trivs och 

mår på jobbet och kan betraktas som en av hörnstenarna i ett hälsofräjamde ledarskap 

(Theorell, 2003). Indexet ”Delaktighet” berör beslutsutrymme och påverkansmöjlighet och 

innehåller frågor såsom frihet att bestämma hur och vad som ska utföras, om man anser sig ha 

tillräckliga befogenheter i förhållande till arbetsuppgifter, vilka möjligheter man har att 

påverka beslut och om det finns möjligheter att kommentera/ha synpunkter på information 

från närmaste chef. En anmärkningsvärd stor majoritet (80 %) svarade att de upplever stor 

delaktighet i sitt uppdrag som första linjechef. Detta kan anses stå i motsats till tidigare studier 

som ofta visat på stora brister mellan krav-kontroll och stöd (Theorell, 2003). 

Väl att märka är också att den egna kompetensutvecklingen inte tycks stå i fokus. Resultaten 

visar på mycket begränsad tid för egen kompetensutveckling (2 % av tiden) i kombination 

med att relativt många (17 %) inte önskade sådan. Detta väcker tankar om hur framtidens 

hållbarhet och konkurrenskraft kommer att se ut bland första linjecheferna vid det undersökta 

sjukhuset. 

Socialt stöd är en utomordentlig buffert mot negativ stress och därmed av stor vikt när det 

gäller den egna hållbarheten och arbetstillfredsställelsen (Kath et al., 2012; Patrick & 

Laschinger, 2006). Det tycks som att det finns ett väl utnyttjat socialt nätverk inom den 

tillfrågade yrkesprofessionen. En stor del (68 %) av respondenterna uppgav att de regelbundet 

använder sig av sociala nätverk inom jobbet medan det däremot var ett mindre antal (33 %) 

som uppgav att de använde sig av privata nätverk. Sociala kontakter, både inom arbetet och 

privat, har visat sig ha stor betydelse för första linjechefernas upplevelse av återhämtning och 

välbefinnande och därmed möjligheten att utöva ett hållbart ledarskap (Love & Edwards, 

2005).  

Det tydliga positiva samband som ses mellan stödstrukturer (administrativt stöd, 

ekonomistöd, It- och teknikstöd, HR-stöd, kompetensutveckling och yrkesnätverk) och 

ledarstöd (ledarskap, återkoppling och arbetstakt och delaktighet) tyder på att upplevelsen av 

dessa är starkt kopplade till varandra. Det vill säga att upplevelsen av organisatoriskt stöd 

gynnar känslan av en förtroendefull relation till chef.  
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Hur upplever första linjechefer sin hälsa? 

Det finns få prospektiva studier som har undersökt vilken källa till stöd som har betydelse för 

chefers hållbarhet. Slutsatser som kan dras från kvalitativa studier är att chefers hållbarhet är 

nära kopplat till chefens individuella och organisatoriska förutsättningar (Dellve et al., 2011; 

Lindholm et al., 2003). Resultatet visar att de flesta (84 %) bedömde sin hälsa och kondition 

som god. Utifrån demografiska data i studien kan det konstateras att medelåldern hos första 

linjecheferna visade sig vara relativt hög. Detta ligger visserligen i linje med de 

åldersstrukturer som har beskrivits gällande första linjechefer inom sjukvården och kan 

förklaras av att ”chef ofta är något som en medarbetare utvecklas till” och därför kan det ses 

som naturligt att chefer överlag är äldre än genomsnittet (Lutz & Olsson, 2011). På frågan om 

hur länge de trodde att de kommer att stanna på uppdraget svarade så många som 48 % att de 

inte tror att de kommer att fortsätta arbeta som första linjechef mera än 3 år till. I en studie 

som handlar om chefers hållbarhet fann man att endast sex av tio fortfarande arbetade som 

chefer efter fyra år (Skagert, 2010). I denna studie kunde inget samband ses mellan ålder och 

hur länge man trodde att man kommer att stanna på uppdraget. Hög medelålder i kombination 

med en ovilja att stanna på uppdraget en längre tid aktualiserar möjligen att det finns 

anledning att betänka den långsiktiga chefsförsörjningen vid det undersökta 

universitetssjukhuset. 

Sömnen har stor betydelse för hälsan, och dess uppgift är att återställa och reparera. 

Människors sömnkvalitet har blivit sämre under det senaste årtiondet och det rapporteras att 

ungefär 20-30 procent av den svenska befolkningen lider av sömnproblem (Söderström, 

2007). Faktorer som bidragit till att så många lider av dålig sömn anses vara stress, krav på 

ständig tillgänglighet och dygnetruntarbete (Söderström, 2007). I denna studie uppgav en av 

fem att de minst tre gånger i veckan hade något sömnrelaterat problem. Om sömnen är dålig 

under en längre tid kan förmågan att lagra minnen försämras, det har också visats sig finnas 

ett samband mellan sömnproblem och framtida långtidssjukskrivning (Åkerstedt, Kecklund, 

& Gillberg, 2007; Westerlund et al., 2004). 

Det visade sig vara relativt vanligt med så kallad sjuknärvaro, fler än hälften (66 %) svarade 

att de varit på arbetet trots att de borde varit sjukskrivna. Av dessa svarade 14 % att detta 

förekommit vid mer än 3 tillfällen det senaste året. Elva procent angav dessutom att de 

senaste året tagit ”sjuksemester”, d.v.s. tagit semester i stället för sjukskrivning, och 28 % av 

dessa att de gjort det vid mera än tre tillfällen. Båda dessa företeelser var dessutom statistiskt 
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signifikant korrelerade med indexet ”Arbetsrelaterad utmattning” vilket torde öka risken för 

utmattningsrelaterade sjukdomar. 

Mindre än hälften (44 %) tyckte det var viktigt med hälsosamtal med företagshälsovården. Att 

ha tillgång till externa kontakter som till exempel företagshälsovård har beskrivits som viktigt 

för chefers hållbarhet (Eriksson, 2011). En tolkning att så relativt få ansåg det vara viktigt kan 

vara att hälsan generellt är ganska god i den undersökta gruppen. Hur mycket 

företagshälsovården nyttjas bland första linjecheferna på det berörda sjukhuset har inte belysts 

i denna studie, möjligen hade det varit intressant.  

Av de sambandsanalyser som utfördes och som berörde olika former av ledarstöd kopplat till 

hållbarhet har det konstaterats att det råder ett signifikant samband mellan hållbarhetsindexen 

”Arbetsrelaterad utmattning” och ”Sömnkvalitet”, och relationen med chefen i form av 

indexen ”Ledarskapet”, ”Delaktighet” och ”Arbetstakt”.  

Trots att resultaten tyder på goda förutsättningar att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap vid 

det undersökta universitetssjukhuset kan man ändå misstänka att många av första 

linjecheferna saknar både stöd och formell kompetens inom ett eller flera av de områden 

han/hon är ansvarig för. Det finns idag få studier som undersökt vilken källa för stöd som har 

betydelse för chefers hållbarhet (Eriksson et al., 2013) och ännu färre som försökt visa dess 

kostnadseffekter (Mathiassen, 2009). Vidare studier behöver därför utreda interaktion och 

additiva effekter mellan stressorer och stödresurser och dessas relation med hälsofrämjande 

ledarskap och utfall i vårdverksamheten.  

Metoddiskussion 

Föreliggande enkätstudie har en kvantitativ ansats med tvärsnittsdesign vilket innebär att det 

inte är möjligt att fastställa något orsak- och verkansamband eller spegla någon förändring 

över tid, därmed kan inga kausala slutsatser dras. Metoden lämpar sig dock väl då syftet 

framförallt var att studera vilka förutsättningar första linjecheferna har att utöva ett hållbart 

och hälsofrämjande ledarskap utifrån kompetens, rolltydlighet, stödstrukturer och egen 

hållbarhet.  

Data har i de flesta fall redovisats i form av histogram och tabeller. Detta beror av att de 

endast i undantagsfall är av högre rang än ordinala och mycket sällan uppvisar 

normalfördelning.  
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De sambandsanalyser som utförts är i en del fall statistiskt signifikanta, men försiktighet i 

tolkningen av detta bör ändå iakttas då korrelationskoefficienterna genomgående visar att en 

betydande spridning kring det funna sambandet föreligger.  

Vid medelvärdesberäkningen, för att skapa de index som använts i arbetet, bör beaktas att 

enstaka extremvärden kommer att gå förlorade. Det är därför viktigt att vara medveten om 

detta då medelvärdena ska tolkas utan att olika grupper jämförs. I detta arbete har därför 

angivits andelen av de svarande som i någon av de i indexen ingående frågorna indikerat 

anmärkningsvärda svar (till exempel tecken på hög stress). 

Studien är utförd med hjälp av webbenkäter vilket är vanligt förekommande i samband med 

tvärsnittsstudier då data samlas in från ett tillfälle (Ejlertsson & Axelsson, 2005). I denna 

studie har enkätverktyget Webropol använts. Webropol har tidigare använts i samband med 

enkätundersökningar inom hälso- och sjukvården, och ett flertal gånger vid det aktuella 

sjukhuset, vilket kan anses stärka reliabiliteten. I Webropol kan frågeformulär skapas och 

sedan publiceras på webben. Respondenterna kan således själva bestämma när de vill fylla i 

enkäten vilket möjligen skulle kunnat bidra till den relativt höga svarsfrekvensen.  

Enkätens frågor har utformats för att besvara ett antal frågeställningar och därmed studiens 

syfte. Validiteten kan påverkas av att huvuddelen av enkätfrågorna är konstruerade av 

författaren, vilket betyder att dessa inte är validerade. Enkätfrågorna testades före utskick då 

tre personer ombads att besvara denna för att upptäcka brister eller otydligheter i frågornas 

utformning. Detta föranledde smärre justeringar i några av frågornas formuleringar. I övrigt 

kunde inga hinder eller svårigheter identifieras varav bedömningen gjordes att ingen utökad 

kvalitetstest ansågs nödvändig då denna studie är kopplad till högskolestudier och därför har 

en mycket begränsad tidsram. 

I samband med frågornas statistiska bearbetning kan fastställas att det finns överhängande risk 

för låg reliabilitet, det vill säga stor variation i svaren. Detta hade möjligen kunnat undvikas 

om reliabiliteten testats med hjälp av test-retest-metoden som innebär att samma frågor ställs 

till samma individ två gånger med en kort tidsperiod emellan. Därefter kan 

överrensstämmelsen mellan frågorna studeras vilket kan göras antigen genom att se på graden 

av överensstämmelse alternativt med hjälp av sambandsmått som tar hänsyn till 

slumpeffekten (κ). Av samma anledning som ovan beskrivna, gällande validitet, har inte test-

retest-metoden utförts.  
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Ett antal frågor har emellertid använts i tidigare studier, som till exempel QWC-metoden och 

KSQ-formulär. QWC, Quality-Work-Competence-metoden är en evidensbaserad mätmetod. 

Instrument analyserar ledarskap, stress och effektivitet ur ett organisationsperspektiv. QWC-

metoden har validerats i en rad studier (Anderzen & Arnetz, 2005).  

Även Karolinska Sleep Questionare (KSQ) är ett validerat instrument som använts i flera 

studier för att identifiera sömnproblem (Engstrøm et al., 2011). 

Massignifikans är ett fenomen som innebär att vid ett stort antal utförda statistiska test kan ett 

falskt signifikant samband slumpmässigt indikeras av rent statistiska skäl (typ I-fel) 

(Ejlertsson, 2003). I detta arbete har därför inga slutsatser dragits av enskilda variablers 

samband utan stöds av flera signifikanta analyser.  

Det vi i Sverige idag främst benämner som vårdenhetschef, avdelningschef eller 

chefssjuksköterska (Nilsson, 2003), kallas vanligtvis i den internationella litteraturen first-line 

nurse manager (F-LNM) eller front line nurse manager (Gunnarsdóttir, Clarke, Rafferty, & 

Nutbeam, 2009). Andra benämningar förekommer, vilket gör att det finns risk för 

sammanblandning. 

Föreliggande undersökning visar ett bortfall på 37 %. En av förklaringarna till bortfallet kan 

vara att det förekommer flera olika benämningar på uppdraget som första linjechef och att de 

tillfrågade därför inte har kunnat identifiera sig som sådan. En annan kan vara att det på grund 

av hög arbetsbelastning är svårt att avsätta tid från ordinarie arbetsuppgifter för ifyllande av 

enkät, vilket har bekräftats av flera som blivit tillfrågade om att delta i studien. Några av 

respondenterna avböjde att delta på grund av att de inte ansåg sig ha tillräckligt lång 

erfarenhet som första linjechef. 

Resultatet av studien kan inte överföras till andra sjukhus eftersom organisationer ser olika ut 

mellan landets universitetssjukhus.  

Forskning har visat att första linjecheferna inom hälso- och sjukvården inte sällan efterfrågar 

både rolltydlighet, kompetensutveckling och olika former av ledarstöd (Kath et al., 2012; 

Skytt et al., 2007, 2008; Spence Laschinger et al., 2012). Genom att analysera och visa vilka 

hinder och möjligheter som första linjechefer vid ett universitetssjukhus i Sverige har och hur 

de upplever sin roll får sjukhuset en insikt i vilka förbättringsåtgärder som kan förstärka och 

utveckla första linjechefer med avseende på det hälsofrämjande ledarskapet. 
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SLUTSATS 

Den slutsats som kan dras av denna studie är att första linjenscheferna är ganska nöjda med 

sin arbetssituation och att det finns goda förutsättningar för dessa att bedriva ett 

hälsofrämjande ledarskap vid det undersökta universitetssjukhuset. Resultaten tyder dock på 

att det finns förbättringspotential inom alla berörda områden. Två viktiga faktorer för att 

uppnå ett hälsofrämjande ledarskap är att det krävs ökade kunskaper inom ämnet och att 

hållbarheten måste stärkas bland första linjecheferna. En relativt hög medelålder bland första 

linjecheferna i kombination med ett liten önskan om egen kompetensutveckling och en ovilja 

att stanna länge på uppdraget skulle på sikt kunna leda till dålig konkurrenskraft för det 

berörda sjukhuset. Att satsa på ledarskapet genom att höja kunskapsnivån inom 

hälsofrämjande ledarskap med hjälp av interventionsmetodiker som syftar till att utveckla ett 

hälsofrämjande ledarskap skulle sannolikt gynna både chefers och medarbetares 

arbetstillfredsställelse och produktivitet, men också ha mycket goda effekter på första 

linjechefernas hållbarhet. För att få en produktiv och hälsosam arbetsplats bör man fokusera 

på chefens möjligheter att utöva ledarskapet, deras hälsa och arbetsvillkor (Lundqvist et al., 

2012), men drivkraften och engagemanget måste komma inifrån organisationen (Eriksson, 

2011). 
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