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Enhetschefer i psykiatrin 

Upplevelser av positionen mittemellan*  
 

Sanna Jönsson 

 

 

En centralisering av den svenska sjukvården har medfört att enhetschefer 

fått högre krav på sig under senaste decenniet. Undersökningen fokuserar på 

hur enhetschefer inom psykiatrin upplever sin position mellan medarbetare 

och överordnad ledning, samt dimensioner av positionen. Studien 

genomfördes med semistrukturerade intervjuer, 10 enhetschefer från 

psykiatrin deltog. Enhetscheferna återfanns inom samma region i 

Mellansverige. IPA-metoden följdes genom hela förfarandet. Resultatet 

presenterades genom tre huvudteman som speglade enhetschefernas 

upplevelser av positionen. I diskussionen lyftes det viktigaste från 

respektive huvudtema. Det ledde fram till slutsatser som visade att 

erfarenhet kunde vara avgörande för hur enhetschefer hanterade sitt 

uppdrag. Informationsflödet var högt och tenderade att orsaka stress hos 

flera av deltagarna. Relationen till verksamhetschefer var viktig för att 

enhetschefer skulle må bra samt framställdes som resursstärkande. Det finns 

många organisatoriska krav som enhetschefer har att leva upp till, resurser 

kan vara avgörande för hur kraven hanteras.  

 

Keywords: middle management, leadership, psychiatry, healthcare,  

job demands-resources  

 

 

Inledning 

 
”Ledarskapsutbildningen har gett mig ett lugn, förut kändes det som att spela luftgitarr, det 

fanns ingen resonanslåda, det bara var. Nu har jag en gitarr och det låter litegrann och jag 

känner mig tryggare med de klanger som kommer”. Inledande citat, från intervjuperson två, 

beskriver vikten av erfarenhet och möjligheten att utvecklas i rollen som enhetschef. Jag 

arbetar som sjuksköterska i psykiatrin och har träffat flera enhetschefer genom åren. Jag har 

alltid förundrats över deras drivkraft, engagemang och att de verkligen verkar brinna för att 

arbeta med människor. Det som dock har slagit mig är att flera enhetschefer har slutat eller 

blivit utbrända av olika anledningar. Där väcktes mitt intresse för att undersöka hur 

enhetschefer upplever sin position mellan medarbetare och överordnad ledning.  

 Hälso- och sjukvården är en komplex organisation som styrs av chefer på flera olika nivåer 

(Asamani, Naab & Ofei, 2016). En studie av Orvik, Dellve och Eriksson (2013) visar att 

kraven på produktivitet och effektivitet har ökat under de senaste decennierna. De beskriver 
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hur enhetschefer utsätts för ständiga förbättringsarbeten under ledning av starka 

organisatoriska ramar med höga krav på snabba resultat till låga kostnader. Enhetschefer är de 

chefer som arbetar närmast medarbetare och är genomförare av beslut som tas högre upp i 

organisationen. De är en del av medarbetares dagliga arbete, tar del av deras tankar och idéer 

om verksamheten och förväntas förvalta dessa på ett bra sätt. Parallellt med det arbetar 

enhetschefer tillsammans med överordnad ledning och är delaktiga i processer och beslut som 

ska verkställas på enheterna. Det ställs höga krav på enhetschefer från såväl medarbetare, 

överordnad ledning samt organisationen i helhet. Samtidigt som kraven har ökat har 

enhetschefers status, lön och handlingsutrymme minskat. Idag tenderar yngre att välja andra 

yrken som HR-specialist framför att blir enhetschef (E. Berntsson, 2013). 

 För att det ska bli tydligt för läsaren har jag valt följande upplägg, inledningsvis 

presenteras ett brett perspektiv på enhetschefers situation. Det trattas ner genom en inblick i 

forskningsläget och tre teorier som är relevanta för valt forskningsområdet. Efter det 

introduceras metoden som är en genomgång av urval, material, procedur och databearbetning. 

Resultatet redogörs för genom tre huvudteman. Avslutningsvis diskuteras resultatet i relation 

till tidigare forskning och teorier följt av slutsatser.  

 

 

Enhetschef i psykiatrin, en position under politisk ledning 
 

På Socialstyrelsens hemsida går det att läsa om hur vården är till för hela befolkningen i 

Sverige. Hälso- och sjukvårdslagen är till för att säkerställa att en säker och god vård ges till 

alla på lika villkor. Socialstyrelsen beskriver även hur personer med psykisk ohälsa inte alltid 

får tillgång till den jämlika vård som svenska samhället har fastställt genom politiska beslut 

och lagar. Till följd av detta påbörjade Socialstyrelsen en utredning samt satte in ett utökat 

stöd till verksamheter i psykiatrin för att förbättra och främja vård på lika villkor till personer 

med psykisk ohälsa. Regeringen har tagit fram en strategi för hur vården i psykiatrin ska 

förbättras, insatsen påbörjades 2016 och är avsedd att pågå till 2020. Strategin innefattar fem 

fokusområden varav ett som riktar sig mot ledarskap och organisering 

(www.socialstyrelsen.se).   

 Tidigare studier visar att enhetschefers uppdrag är att främja lika vård för alla, det har 

blivit svårare i och med att beslut tas högre upp i organisationen, ofta av politiker. Högre krav 

som kommer från överordnad ledning gäller framförallt ökad produktivitet och besparingar 

vilket påverkar enhetschefers uppdrag (L. Blomgren, 2003; E. Berntsson & Corin, 2014). I en 

rapport beskrivs hur utvecklingen inom hälso- och sjukvården har skett sedan mitten av 1990-

talet. Arbetsmiljön började förändras i takt med ökade ekonomiska sparkrav samt en högre 

grad av verksamhetsstyrning som utfördes med systematiska tekniker, new public 

management (NPM). Förutsättningarna är inte de samma varken för medarbetare eller 

enhetschefer, kraven har ökat. Enhetschefer har svårare att hålla samman personalgrupper och 

stärka medarbetarna till följd av försämrad arbetsmiljö som beror på ökat produktivitetskrav 

samt ekonomiska besparingar (E. Berntsson & Corin, 2014). Enligt Blomgren (2003) har 

debatten gällande hur hälso- och sjukvård ska ledas, bedrivas och organiseras pågått under 

decennier. Det finns svårigheter med att besluten ligger på en politisk nivå, medicin och 

teknik utvecklas ständigt och det går fort, politiker har svårt att följa med i den 

utvecklingstakten. De saknar kompetens inom området, ibland tas beslut utan eller med lite 

kunskap inom området. Politikers beslut går rakt ner i organisationen och påverkar 

enhetschefer. Besluten som tas får enhetschefer, som sista person i den organisatoriska 

hierarkin, förmedla till medarbetare och verkställa på enheter. Det är mer regel än undantag 
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att besluten inte är förankrade hos enhetschefer, de har svårt att påverka dessa (Blomgren, 

2003).  

 

 

Syfte och frågeställning 
 

I viss utsträckning saknas det fortfarande forskning om enhetschefer och hur de upplever sin 

position. Tidigare forskning inom området har undersökt välfärdssektorns somatiska vård och 

omsorg. Det finns ett glapp i forskningsfältet beträffande enhetschefer inom psykiatrin. 

Föreliggande studie bidrar till forskningsfältet genom att belysa enhetschefers, som arbetar i 

psykiatrins öppen- och slutenvård, upplevelser. Syftet var att studera hur enhetschefer inom 

psykiatrin upplever sin position mellan medarbetare och överordnad ledning. Vilka 

dimensioner finns av den upplevda positionen som enhetschef? 

 

 

Tidigare forskning 

 
Forskning pekar på att enhetschefer har krav från flera håll att leva upp till. Det finns relativt 

lite forskning inom området, det kan vara avgörande att utforska vad som är bra och mindre 

bra i rollen som enhetschef inom offentlig verksamhet för att inte förlora kompetens (E. 

Berntsson, 2013; E. Berntsson & Corin, 2014; Dellve, Jutengren & Ahlborg jr, 2014).  

 En rapportgenomgång visade att det fanns samband mellan organisatoriska förutsättningar 

och enhetschefers ledarskap. Det rapporterades även att det fanns relativt mycket forskning 

som pekade på vad medarbetare behövde erhålla från enhetschefer för att må bra på en 

arbetsplats inom hälso- och sjukvård. Däremot fanns det inte lika mycket forskning om vad 

som var väsentligt för att enhetschefer skulle må bra i sitt arbete (Dellve et al., 2014).  E. 

Berntsson (2013) beskrev i en rapport att rollen som enhetschef i en offentlig verksamhet 

kunde både vara stimulerande, rolig och krävande. Chefskapet kunde innebära att stå med ena 

foten i verksamheten nära medarbetare och patienter och andra foten i ledningsgruppen. Det 

ställde åtskilliga krav på enhetschefers förmågor i offentlig verksamhet, som att fatta 

strategiska beslut med tydliga mål samt göra kloka val. De var samtidigt tvungna vara 

flexibla, ödmjuka, tålmodiga och kreativa då det fordrades i arbetet med människor, såväl 

patienter som medarbetare (E. Berntsson, 2013). En annan rapport visar att verksamheter i 

offentlig sektor har fått svårare att rekrytera nya enhetschefer. Det finns behov av att 

identifiera vad enhetschefer anser vara en bra arbetsplats och hur organisationen borde vara 

strukturerad för att få enhetschefer att stanna samt locka nya sökande till chefstjänster (E. 

Berntsson & Corin, 2014). 

 

 Enhetschefers ledarskap i hälso- och sjukvård. Enligt tidigare studier behövde 

enhetschefer i hälso- och sjukvård rätt förutsättningar för att leda en personalgrupp på ett bra 

sätt. Medarbetare och chefer påverkade varandra via sociala interaktioner. God 

kommunikation och socialt stöd var viktigt för enhetschefer, fanns inte det kunde det 

framkalla stress hos enhetschefer (Barker, 2001; Denis, Langley & Rouleau, 2010; Viitala, 

2014; Dellve et al., 2014)  

 En studie av Barker (2001) visade att det fanns faktorer som var avgörande för hur 

enhetschefer valde att leda medarbetare, ledarskapet hade betydelse för och påverkade 

personalgruppen. Enhetschefers ledarskap påverkades i sin tur av hur medarbetare definierade 

enhetschefers roll samt hur de upplevde ledarskapet. Definitionen och upplevelsen var två 
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olika saker, upplevelsen av ledarskapet präglades av medarbetares behov från enhetschefer. 

Ledarskapets funktion i en verksamhet var att skapa strukturella och organisatoriska 

förutsättningar för enheten samt utveckla relationer som gynnade denna. Ledarskap kunde 

benämnas som en social process och påverkades av organisationen samt personerna i den, 

både på en intellektuell och känslomässig nivå (Barker, 2001). En annan studie visade att 

ledarskap var föränderligt och omformades ständigt beroende av vilka ledare som verkade i 

organisationen, strukturer, politiker, medarbetare samt vardagliga händelser. I hierarkiska 

organisationer fanns det ett värde i ett delat ledarskap, delat ledarskap kunde användas på 

flera sätt. Genom att använda befintliga resurser inom organisationen och ta hjälp av bland 

annat medarbetare som hade en viss kompetens skapades gynnsammare förutsättningar för 

enhetschefer i arbetet. Det var även relevant för enhetschefer att skapa goda relationer med 

andra chefskollegor på olika nivåer i hierarkin. Detta för att få stöd och hjälp när det uppstod 

svåra frågor eller situationer. Chefskollegor som hade en annan kompetens kunde underlätta 

och hjälpa till vid bland annat konflikter mellan medarbetare (Denis et al., 2010).  Viitala 

(2014) menade att enhetschefer som upplevde att de hade en bra relation till överordnade 

chefer upplevde arbetet som friare, de kände sig uppskattade och fick bra stöd samt att det var 

lätt att kommunicera. I organisationer där relationer och samarbetet inte fungerade på ett 

optimalt sätt eller där överordnade chefer styrde enhetschefer fanns det i större utsträckning 

ett missnöje bland enhetschefer. De beskrev överordnade chefer som auktoritära, dåliga, svagt 

ledarskap eller konservativa (Viitala, 2014).  

 I en rapport beskrevs att medarbetarproblem kunde leda till stress hos enhetschefer. 

Svårigheter som tenderade att orsaka stress hos enhetschefer var samarbetsproblem mellan 

medarbetare och enhetschef, låg tillit eller bristande engagemang från medarbetare eller en 

personalgrupp som motarbetade organisationens uppsatta mål. Andra stressorer som kunde 

försvåra ledarskapsuppdraget var när enhetschefer hade svårt att härbärgera medarbetares 

negativa känslor, som klagomål, stress eller frustration. Stress kunde även utlösas till följd av 

bristande ansträngning eller låg kompetens bland medarbetare (Dellve et al., 2014).  

 

 Krav på enhetschefer i hälso- och sjukvård. Flera studier pekar på att uppdraget som 

enhetschef är kravfyllt och arbetsuppgifter kan vara slitsamma och motsägelsefulla. Det var 

tidvis krävande för enhetschefer att behöva välja och prioritera i en stor mängd arbete de var 

ålagda att utföra, det gjorde arbetet mindre lustfyllt. Både egna och andras förväntningar 

överöste enhetschefer och strategier blev betydelsefulla för att hantera det (Ekholm, 2012; E. 

Berntsson & Corin, 2014; Regnö, 2013; Skagert, Dellve, Eklöf, Pousette & Ahlborg, 2008).  

 En tidigare undersökning visar att det framförallt är kvinnor som arbetar i egenskap av 

enhetschef inom hälso- och sjukvård. Enhetschefer i offentlig verksamhet hade förväntningar 

från många håll som de skulle bemöta och hantera. Förväntningar kom från politiker, 

överordnade chefer, medarbetare, medborgare, patienter och anhöriga, listan var lång och 

resurserna få (Regnö, 2013).  En studie av Ekholm (2012) klargjorde för konkreta exempel på 

förväntningar från anhöriga och medarbetare. Det kunde vara att enhetschefer skulle finnas 

tillgängliga och närvarande samt att de skulle delta i det dagliga arbetet på enheten. 

Överordnad ledning ställde också krav, flera upplevde att de sällan fick uppskattning eller 

utrymme att genomföra arbetet på ett lustfyllt och kreativt sätt, kraven var för många och 

tiden inte räckte till. Det fanns skillnader i hur enhetschefer klarade av att hantera krav och 

förväntningar. Det fanns enhetschefer som hade strategier för hur de skulle hantera krav och 

förväntningar medan andra hade svårt att hantera det vilket framkallade stress. 

Konsekvenserna av många och höga krav var att enhetschefer fick svårare att bemöta dessa 

samt fördela egna resurser, även utveckla och använda egna betydelsefulla strategier blev 
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svårare i och med detta (Ekholm, 2012). Det var genom enhetschefer som medarbetare mötte 

organisationens förväntningar och mål vilket beskrevs i en rapport. Enhetschefer var 

ansvariga för att genomföra och uppnå uppsatta mål tillsammans med medarbetare. 

Enhetschefer skulle även genomföra utvecklingsarbete och förändringar på enheter. 

Överordnad lednings val av strategier för hur de tog en del beslut kunde få negativa 

konsekvenser för enhetschefer. De blev ibland tvungna att genomföra förändringar som inte 

var förankrade hos medarbetare eller hos enhetscheferna själva (E. Berntsson & Corin, 2014).  

 Enligt resultatet från en tidigare studie var enhetschefer pressade mellan medarbetare och 

överordnad ledning, de hade inte det stödet de önskade. Särskilt utsatta var enhetscheferna vid 

konfliktfyllda situationer som kunde uppstå i personalgrupper (E. Berntsson, Wallin & 

Härenstam, 2012). Positionen enhetschefer hade mellan överordnad ledning och medarbetare 

innebar enligt Skagert et al. (2008) att härbärgera känslor och stress genom att balansera krav 

och behålla sin trovärdighet som ledare. Graden av trovärdighet ökade om enhetschefer 

lyckades hålla sig inom ramarna för budgeten, nå uppsatta mål samt behålla en stabil 

personalgrupp. Det var inte bara andras stress och krav som enhetschefer fick hantera, det var 

även egna krav och oro som de behövde olika strategier för att hantera. Socialt stöd var ett sätt 

att hantera egen stress och krav, genom att distansera sig till ledarrollen och bara vara sig 

själv med vänner och familj fick de en paus från stress och krav. Enhetschefer som förhöll sig 

till ledarskapsrollen som en naturlig del av dem själva hade lättare att stänga av arbetet och 

kraven som ställdes och kunde koppla av för att återhämta sig på ledig tid. Andra distanserade 

sig till rollen som enhetschef genom att göra upp en plan för vad de skulle arbeta med om de 

inte arbetade som enhetschef (Skagert et al., 2008).  

 

 Leda medarbetare. Det är många faktorer som avgör för hur enhetschefers sätt att leda 

medarbetare i rätt riktning. Studier visar att medarbetare och ledare påverkade varandra i hög 

utsträckning (Asamani et al., 2016; Kent, 2006).  

 I en rapport beskrev E. Berntsson och Corin (2014) att antalet medarbetare påverkade 

enhetschefers uppdrag väsentligt. Fler antal medarbetare ställde högre krav på enhetschefer 

vilket ledde till att det personliga engagemanget utöver ordinarie uppdrag minskade. Dellve 

och Wikström (2009) menade att enhetschefer i hälso- och sjukvård hade fått det svårare att 

skapa gemenskap och en bra gruppdynamik, det berodde inte på dåliga enhetschefer det var 

snarare konsekvenserna av att arbetsgrupperna hade blivit större. Andra faktorer som 

påverkade gruppdynamiken negativt var att organisationerna övergått till att vara mer 

komplexa. Mer komplexa organisationer och större arbetsgrupper skapade starkare individer 

bland medarbetare som hittade egna sätt att arbeta på utan stöd från arbetsgruppen eller 

enhetschefen (Dellve & Wikström, 2009). Oavsett stora eller små arbetsgrupper visar tidigare 

forskning att det är viktigt med ömsesidigt förtroende mellan medarbetare och enhetschef. 

Förtroende byggdes upp genom personliga relationer, struktur och att vara konsekvent i sitt 

agerande gentemot medarbetare (Kent, 2006). Andra studier visade att förhållandena på 

arbetsplatserna kunde vara svåra på grund av personalbrist. Trots att det var personalbrist på 

fler avdelningar var befintliga medarbetare solidariska och trofasta vilket underlättade 

enhetschefers uppdrag i att leda och fördela arbetet på enheter (L. Berntsson, 2003). 

Ledarskap borde utövas i samspel mellan enhetschef och medarbetare, utan medarbetares 

medverkan fungerar inte ledarskap på ett bra sätt (Fernler, 2003).  I en annan studie av 

Asamani et al. (2016) visades att ledarskap hade betydelse för hur medarbetare trivdes och 

valde att stanna på arbetsplatsen. Medarbetare som upplevde att de hade en enhetschef som 

stöttade dem i arbetet trivdes bättre och stannade kvar på sin arbetsplats. Medan medarbetare 
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som hade enhetschefer med styrande ledarskap tenderade att söka sig vidare till andra 

arbetsplatser.  

 

 Enhetschefers arbetsuppgifter. Enhetschefers administrativa arbete har ökat kraftigt under 

de senaste åren visar forskning. Det kräver ett aktivt arbete utan att fastna vid detaljer samt att 

utveckla egna strategier för att sortera i administrativa arbetsuppgifter. (Regnö, 2013; Dellve 

& Wikström 2009).  

 Administrativt arbete tog mycket tid från patienter och medarbetare enligt Dellve och 

Wikström (2009). Schemaläggning och semesterplanering var exempel på arbetsuppgifter 

som enhetschefer hade blivit ålagda att göra och det tog mycket tid, tidigare utfördes dessa 

arbetsuppgifter av administratörer. Anledningen till att arbetet hade förlagts på enhetscheferna 

var på grund av nedskärningar till följd av besparingskrav (Dellve & Wikström, 2009). I en 

rapport redovisades budget, personal- och verksamhetsfrågor som huvudsakliga 

arbetsuppgifter. Det fanns en trend i att enhetschefer tilldelades fler arbetsuppgifter utan 

möjlighet att plocka bort någon arbetsuppgift. Delegering av arbetsuppgifter var möjligt men 

det var ibland mer tids- och energikrävande för enhetscheferna att delegera än att utföra 

arbetsuppgiften själv. Enhetschefer var själva tvungna att prioritera bort arbetsuppgifter för att 

hinna utföra det som de ansåg var viktigast. Överordnad ledning gav inga direktiv eller stöd 

till enhetscheferna gällande arbetsprioritering. Positionen enhetschefer hade innebar bland 

annat att nå verksamhetens uppsatta mål, studier pekade på att det fanns flera hinder som 

gjorde det svårt att nå dessa uppsatta mål (E. Berntsson, 2013; L. Berntsson, 2003). Enligt L. 

Berntsson (2003) underlättade det om det fanns en samsyn på hur verksamheten fungerade 

från samtliga chefer i organisationer. Det förenklade enhetschefers uppdrag att genomföra och 

verkställa uppsatta mål. Målen som sattes upp av överordnade chefer var i dessa fall mer i 

linje med verkligheten och vad som var möjligt att genomföra på enheterna (E. Berntsson 

2013; L. Berntsson 2003). Låg kompetens hos medarbetare och få möjligheter till 

kompetensutveckling ansågs vara ett hinder som gjorde det svårare att nå uppsatta mål. Ett 

annat hinder var att målen var diffusa och sällan förankrade i verksamheterna. Det främsta 

hindret var att medarbetare var trötta till följd av personalbrist (L. Berntsson, 2003). 

Enhetschefer normala arbetsdagar räckte inte till, det krävde långa dagar och flera tog med sig 

arbetet hem för att hinna med. En enkätundersökning visade att en enhetschef arbetade i snitt 

mer än 45 timmar i veckan, 10 procent av enhetscheferna som deltog arbetade mer än 49 

timmar i veckan (E. Berntsson, 2013). 

 

 Enhetschefers kompetens. Studier visar att enhetschefer i offentliga verksamheter har hög 

kompetens och det är individuellt hur de hanterar ledarskapet. Oavsett hur de hanterar 

ledarskapet är det viktigt med stöd (L. Berntsson, 2003; Skagert et al., 2008; Tullberg, 2003).  

 Tullberg (2013) beskrev att det förekom fördomar om enhetschefer i offentlig verksamhet, 

det fanns förutfattade meningar om personer som rekryterades till enhetschefer i verksamheter 

inom bland annat regioner och landsting. Fördomarna bestod av yttranden som att 

enhetschefer i offentlig verksamhet hade låg kompetens, dålig lön eller inte var lika lämpade 

som enhetschefer i privat verksamhet där enhetschefer ansågs vara mer kompetenta och hade 

högre status. Verkligheten stämde inte med fördomarna, enhetschefer i offentlig verksamhet 

hade oftare högre utbildning och längre erfarenhet än inom privat verksamhet. De fick i större 

utsträckning vidareutbildning och möjlighet till kompetensutveckling (Tullberg, 2003). 

Forskning visade att enhetschefer i offentlig verksamhet hanterade ledarskapet på olika sätt, 

de som upplevde att ledarskapet kom naturligt och var en del av dem själva hade lättare att 

hitta strategier för att hantera positionen. De blev mer motiverade av utmaningar och att vara 
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del av utvecklingsprocesser. De såg det som en möjlighet att vara med och påverka och 

förbättra verksamheten (Skagert et al., 2008). Tidigare forskning visar även att det finns flera 

metoder som är relevanta för enhetschefers egen kompetensutveckling. Kompetensutveckling 

innebar att enhetschefer fick hjälp med det egna förhållningssättet och inställning till sitt 

arbete. Erfarenhet var grundläggande kompetens och den viktigaste komponenten i positionen 

som enhetschef. För att öka kompetensen bland enhetschefer var det viktigt att på olika sätt 

arbeta aktivt med frågor, rörande patienter och medarbetare. Andra relevanta metoder för 

enhetschefers kompetensutveckling var mentorskap, handledning och chefsutbildningar inom 

olika områden (L. Berntsson, 2003).   

 

 

Teoretiska perspektiv  
 

De teoretiska perspektiven som presenteras är krav-resursmodellen, job crafting och 

salutogent ledarskap. Krav-resursmodellen används i studien för att tydliggöra hur krav och 

resurser både ställs mot varandra men också används som komplement till varandra för att 

uppnå ett stimulerande arbete. Det är ett viktigt perspektiv då enhetschefer ofta ställs inför 

höga krav. Job crafting illustrera hur arbetet till stor del kan styras av enhetschefer själva. 

Vikten av socialrelationer, samspel mellan organisationen och personerna i den går att angripa 

och begripa med job crafting. Salutogent ledarskap ses som ett komplement till dessa två 

teorier då modellen snarare illustrera det friska och välmående i ledarskap, medarbetare och 

organisationen. Med hjälp av modellen går det att se vad som fungerar på en arbetsplats och 

göra mer av det, förstå komplexa situationer, relationer och arbetsuppgifter. Använder 

enhetschefer salutogent ledarskap kan de få lättare att motivera, engagera och förstå. 

 

 Krav-resursmodellen. Krav-resursmodellen har genom åren inspirerat och använts i 

organisationer och studier världen över. Den illustrerar och förklarar psykosociala aspekter i 

arbetslivet (Bakker & Demerouti, 2017). Från början presenterades den som en 

förklaringsmodell till varför personer blev utbrända på grund av arbetsrelaterade händelser 

(Demerouti, Bakker, Nachreiner & Schaufeli, 2001). Krav-resursmodellen har utvecklats med 

åren, modellen specificerar hur krav och resurser påverkar varandra i arbetslivet samt förutser 

organisatoriska utgångar. Modellen används för att predicera personers engagemang och 

utbrändhet kopplat till arbete (Demerouti & Bakker, 2011).  

 Krav behöver inte vara negativa men de kan utvecklas till stressorer om de kräver en 

alldeles för hög prestation och ansträngning för att nå upp till dem. Krav syftar till sociala, 

organisatoriska, fysiska och psykologiska ansträngningar i arbetet, för att krav ska bli 

negativa behöver de innebära en viss kognitiv eller emotionell ansträngning. När kraven blir 

för höga kan det påverka personers fysiska och psykiska mående negativt och leda till 

exempelvis stress eller utbrändhet (Demerouti & Bakker, 2011). Krav är olika för alla, de 

utgörs i olika steg beroende på hur mycket kraven påverkar en personen (Demerouti et al., 

2001). Demerouti och Bakker (2011) menar att resurser liksom krav kan kopplas till 

arbetsrelaterade, sociala, organisatoriska, fysiska eller psykiska faktorer. Resurser benämns 

med tre olika perspektiv som alla påverkar dessa faktorer, resurser som stimulerar personlig 

utveckling och lärande. Resurser bidrar till att uppnå arbetsrelaterade mål, reducerar krav och 

minskar samt förebygger negativa fysiska och psykiska konsekvenser. Feedback, autonomi 

och relevanta arbetsuppgifter främjar och stimulerar personers förmåga att utveckla resurser 

kopplat till arbetet (Demerouti & Bakker, 2011).  
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 Krav-resursmodellen sammanlänkar två psykologiska processer som båda har en inverkan 

på personers arbetsrelaterade motivation och styrkor, vilka är försämrad hälsa och motivation. 

Första processen, försämrad hälsa till följd av krav syftar till energikrävande arbete som 

orsakar att personer riskerar att bli mentalt eller fysiskt utmattade och orkeslösa. Andra 

processen är naturlig motivation, hur resurser motiverade personer och bidrar till 

engagemang. Modellen för krav och resurser samman och illustrerar hur de tillsammans kan 

skapa styrka och motivation i arbetet. Fler resurser bidrar till en högre tolerans för att klara av 

höga krav och motverka utbrändhet. Interaktionen mellan krav och resurser ökar motivation 

och minskar risken att bli stressad (Demerouti & Bakker, 2011).  

 

 Job Crafting. Wrzesniewski och Dutton (2001) beskrev att job crafting syftar till sociala 

relationer och arbetsuppgifter för hur personer väljer att förhålla sig till dessa. Det kan 

underlätta och stärka personers meningsfullhet i arbetet samt yrkesidentitet. Arbetsuppgifter 

anses vara de mest fundamentala grundstenarna, vilka kopplar samman och främjar 

förbindelsen mellan personer och organisationen. Med job crafting kan personer påverka 

arbetsuppgifter, sociala relationer eller kognitioner. Att påverka arbetsuppgifter innebär att 

ändra arbetsuppgifter och hitta nya sätt att se på dem eller minimera antalet åtaganden som 

arbetsuppgiften innebär. Sociala relationer påverkas och underlättar arbetet genom 

samarbeten mellan personer som är lämpade för uppgiften, stöd eller särskild hjälp är också 

relevant. Kognitioner syftar till hur personer uppfattar och tolkar arbetsuppgifter, både i del 

och helhet (Wrzesniewski och Dutton, 2001).  

 Enligt Bakker och Demerouti (2017) finns det en koppling mellan job crafting och krav-

resursmodellen, personer med förmåga använda job crafting i sitt arbete förebygger stress och 

negativa krav. Genom att tidigt ta hjälp och stöd från andra, stärkas resurser, och förhålla sig 

till krav som ett sätt att utvecklas och utmanas. Wrzesniewski och Dutton (2001) menar att att 

job crafting utgår från tre perspektiv, personers engagemang med syfte att undvika 

utanförskap, motivation för att skapa en positiv självbild samt relationer med andra personer 

vilket beskrivas som ett elementärt behov. Enligt Berg, Wrzesniewski och Dutton (2010) var 

det inte avgörande för hur organisationen såg ut eller inom vilket yrke som job crafting 

applicerades, det handlade om personers förmåga att förändra sitt sätt att se på sina 

arbetsuppgifter. I hierarkiska och toppstyrda organisationer går det att implementera job 

crafting eftersom modellen utgår från den specifika personen och dess förmågor att förvalta 

sitt arbete genom kognitioner, relationer och arbetsuppgifter. Modellen är dock mer 

användbar i organisationer som främjar autonomi och stärker personers position genom att 

aktivt arbeta med job crafting (Berg, Wrzesniewski och Dutton, 2010) 

 

 Salutogent ledarskap. Antonovsky (1996) menar att ett salutogent orienterat synsätt är ett 

hälsofrämjande sätt att se på människan, salutogenes innebar att ta tillvara på det som 

fungerar. Känsla av sammanhang (KASAM) arbetades fram av Arom Antonovsky och gav en 

förklaring till hur salutogenes kunde uppnås. Hansson (2010) beskriver att KASAM är en 

teori och tankemodell som används för att bryta ner och hitta svar på vad hälsa är och vad 

som gör det möjligt att uppnå hälsa. I begreppet KASAM ingår begriplighet, meningsfullhet 

och hanterbarhet, begreppen ses som framgångsfaktorer och skapar förutsättningar i olika 

sammanhang, som att lyckas inom arbetsliv och ledarskap. Med begreppen som ledord 

öppnas möjligheter att skapa välbefinnande, arbetsglädje och utveckling i en positiv riktning 

för personer och grupper i arbetslivet med utgångspunkt i ledarskap (Hansson, 2010).  

 Begriplighet är förståelse inför utmaningar (Antonovsky, 1996). Hansson (2010) beskriver 

att begriplighet är beroende av kognitiv kapacitet, personers förmåga att lagra, bearbeta, 
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utveckla, ta in och använda kunskap och information. Det kan avgöra för hur personer 

hanterar händelser eller känslor samt deras förmåga att kommunicera. En viktig egenskap som 

ledare är förmåga att förmedla information och ha kunskap om att personer kommer tolka den 

på olika sätt. Tolkning medför begriplighet och specifika handlanden. Kommunikation och att 

känna sig själv är exempel på vad som bidrar till ökad begriplighet. Kommunikation sätter 

prägel på hur personer begriper ett sammanhang. Ledare bör kommunicera medvetet och inte 

ta över genom retoriska förmågor. Ställa frågor, lyssna och svara när det behövs är viktiga 

egenskaper som ledare. Genom att prata om kommunikation på en arbetsplats ökar 

medvetenheten och förbättringar kan ske. Att känna sig själv som ledare är enligt Hansson 

(2010) viktigt i mötet med andra personer. Det är viktigt att förstå vad som sker i mötet med 

andra, vara medveten och avgöra skillnaden på sina egna och andras känslor. Ledare utsätts 

ofta för projiceringar, med medvetenhet och kunskap om hur överföringar fungerar går det att 

använda det till något positivt genom att anpassa sitt bemötande efter person. 

 Meningsfullhet innebär önskan om att hantera och motiveras (Antonovsky, 1996). Hansson 

(2010) menar att meningsfullhet avgör för hur mycket tid och energi en person lägger ner på 

sitt arbete. Personer som upplever stor meningsfullhet inför en arbetsuppgift kommer lägga 

mer tid och energi på den. Meningsfullhet kan liknas med drivkraft, det för personen framåt i 

arbetslivet. Meningsfullhet utgår från personliga behov som utgörs av existentiella, sociala 

och psykologiska delar i livet. En nyckel till att uppnå meningsfullhet är förståelse och 

kunskap om hur det kan användas på ett konstruktivt sätt. I ledarskap används meningsfullhet 

för att leda personer, det görs genom att tillföra kunskap och förståelse. Personer får därmed 

själva avgöra vilken betydelse uppgiften har och på så sätt hitta meningsfullhet i det som ska 

utföras. Det förhållningssättet medför lust och motivation. Mål och arbetsglädje är enligt 

Hansson (2010) exempel som bidrar till meningsfullhet. Specifika och mätbara mål är viktigt 

för att utvärdera om målen uppnåtts. Handledning kan vara relevant för vissa ledare, att ta 

hjälp utifrån för att exempelvis nå uppsatta mål. När ett mål har uppnåtts ges belöning i form 

av bekräftelse av att lyckas, det motiverar både ledare och medarbetare och gör att målen blir 

mer meningsfulla. Upplevelsen av arbetsglädje styrs till viss del av meningsfullhet. 

Arbetsglädje stärks när det finns respekt, omtanke, uppskattning och förtroende i 

arbetsgruppen (Hansson, 2010).  

 Hanterbarhet innebär förmågan att hitta rätt resurser för att hantera utmaningar 

(Antonovsky, 1996). Hanson (2010) menar att hanterbarhet påverkas av vilket stöd och 

möjligheter personer ges av omgivningen. Det ger förutsättningar att hantera utmaningar eller 

stå emot påfrestningar, hur personer hanterar situationer som uppstår i livet. Hur personer 

klarar av att hantera olika situationer påverkas av sociala relationer och vilka som finns att 

samarbeta med. I en organisation är struktur, ordning och tillgängliga verktyg avgörande för 

vilka möjlighet chefer har att hantera situationer efter egen förmåga och tänkesätt. Balansen 

mellan krav och resurser avgör för hur väl personer lyckas hantera en situation. Som ledare 

kan hanterbarhet användas för att göra sammanhanget tydligt och ge goda förutsättningar att 

hantera arbetet, det ger medarbetare möjlighet att ta ansvar och utvecklas med det. Hansson 

(2010) menar att socialt stöd och organisation är exempel på vad som bidrar till hanterbarhet. 

Socialt stöd är en viktig resurs och avgörande för hur ledare klarar av att ta sig igenom svåra 

situationer. Att ta hjälp av andra för att ta sig vidare ses som viktigt och kräver en god 

självkänsla. Socialt stöd kan kopplas samman med tillit till varandra och arbetsuppgifter, att 

omge sig av personer som ger stöd och hjälp. Struktur och ordning i organisationen påverkar 

ledarrollen. Finns det en stringens blir rollen mer tydlig och det går mindre energi till att hitta 

rätt i arbetet. Begriplighet och struktur i organisationen skapar trygghet (Hansson, 2010).   
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Metod 

 

Urval och deltagare  
 

Urvalet av deltagarna i studien var homogent och målinriktat för att endast ha deltagare som 

kunde svara på studiens syfte. Smith, Flowers och Larkin (2010) menade att urvalet ska vara 

homogent i en IPA studie för att inte riskera att få med fel deltagare. Kriterierna var att 

deltagarna skulle arbeta som enhetschefer på en psykiatrisk öppen- eller slutenvårdsavdelning 

i samma region. Enligt Smith et al. (2010) var det relevant att redan innan planera hur 

personerna skulle kontaktas då chanserna till ett eventuellt deltagande ökade, samt att endast 

ta med de individer som kunde svara på syftet. Deltagarna som ville delta i studien var två 

män och åtta kvinnor, åldern på deltagarna varierade mellan 36 och 59 år (M = 48.3, SD = 7). 

Den som hade arbetat längst tid som enhetschef hade arbetat i 14 år, den enhetschef som hade 

arbetat kortast tid hade arbetat två månader (M = 4.2, SD = 4). Tanken var att få deltagare 

med olika lång erfarenhet för att få en variation som var representativ för hur det såg ut bland 

enhetschefer inom psykiatrin.  

 

 

Material 
 

Intervjuguiden konstruerades utifrån den förförståelse jag hade inom området som var genom 

egen yrkeserfarenhet som sjuksköterska inom psykiatrin samt en genomgång av vetenskapliga 

artiklar, litteratur och rapperoter (Asmani et al., 2016; Barker, 2001; E. Berntsson et al., 2012; 

E. Berntsson & Corin, 2014; L. Berntsson, 2003; Blomgen, 2003; Dellve et al., 2014; Dellve 

& Wikström, 2009; Denis et al., 2010; Ekholm, 2012; Hansson, 2010; Kent, 2006; Orvik et 

al., 2013; Regnö, 2013; Skagert et al., 2008; Viitala, 2014). Intervjuguiden lärde jag mig 

utantill för att den inte skulle vara ett hinder under intervjuerna. Inför studien genomfördes 

pilotintervjuer med två enhetschefer. Pilotintervjuerna varade i cirka 60 minuter vardera, båda 

spelades in och analyserades, utan att transkriberas, för att undersöka om intervjufrågorna 

kunde ge relevant information för studiens syfte. Intervjuguiden som användes vid 

intervjuerna bearbetades efter första och andra pilotintervjun, med utgångspunkt i den nya 

kunskapen som framkom efter varje intervju. Efter pilotintervjuerna kompletterades 

intervjuguiden med fler intervjufrågor och de redan befintliga intervjufrågorna förtydligades 

för att få mer specifika svar som besvarade syftet. Frågeområdena kopplades till studiens 

syfte, frågeställning samt ämnesområdet enligt Smiths et al. (2010) rekommendation för hur 

en intervjuguide borde framställas.  

 Semistrukturerade intervjuer med den bearbetade intervjuguiden användes vid 

datainsamlingen. Rekommendationerna är att inleda med en relativt enkel fråga som ger 

deltagaren möjlighet att berätta om en specifik händelse de varit med om. Frågarna ska vara 

öppna och mellan sex och 10 frågeområden är lagom. Mer djupgående frågor om deltagarnas 

identitet kan vara käsligt för dem att svara på och ska därför placeras senare i intervjuguiden 

(Smith et al., 2010). Intervjufrågorna var öppna och deltagaren hade därmed möjlighet svara 

fritt på frågorna. Varje intervju inleddes med fem frågor om namn, ålder, grundutbildning, hur 

länge de hade arbetat som enhetschef samt var de hade arbetat innan. Under varje intervju 

ställdes uppföljande och klargörande frågor för att få djupare förståelse. Intervjuerna utgick 

från 12 frågeområden vilket var något fler än rekommendationerna. Antalet frågeområden 

valdes ut med avsikt att besvara studiens syfte och frågeställning samt fånga flera olika 

dimensioner av enhetschefens position. Frågeområdena var: enhetschefens roll, det bästa med 
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att vara enhetschef, det svåra med att vara enhetschef, förändringar i organisationen, 

budgetens inverkan, språkrör uppåt och nedåt, karriär, överordnad ledning, medarbetare, 

patientfokus och vårdgaranti, stöd från verksamheten, samt drömmar om framtiden.    

 

 

Procedur 
 

Förberedelserna inför föreliggande studie gjordes under hösten 2017. Verksamhetschefer 

informerades om att studien skulle genomföras. Det gick ut en förfrågan till enhetscheferna 

för att undersöka om det fanns ett intresse för att delta i studien. I februari kontaktades fyra 

verksamhetschefer, i en regionalt driven psykiatrisk verksamhet i Mellansverige, för att 

säkerställa ett godkännande om att en förfrågan skickades ut till enhetschefer som arbetade i 

regionen. Tre av fyra verksamhetschefer svarade och godkände att en förfrågan om 

deltagande i studien skickades ut. Inledningsvis skickades ett missivbrev ut med information 

om studien samt en förfrågan om eventuellt deltagande. I missivbrevet framgick det att 

deltagandet i studien var frivilligt och att deltagarna när som helst kunde avbryta sin 

medverkan utan vidare förklaring till varför. Det framgick hur materialet skulle behandlas 

samt redovisas och att alla intervjuer skulle spelas in för att sedan transkriberas. Fem 

enhetschefer svarade på missivbrevet och meddelade att de ville delta i studien, resterande 

fem deltagare kontaktades igen via telefon en vecka efter missivbrevet hade skickats ut.    

 Deltagarna hade själva valt datum, tid och plats för när de ville träffas, detta för att skapa 

goda förutsättningar och att de skulle vara närvarande och känna sig trygga i 

intervjusituationen (Smith & Osborn, 2003). Inledande gavs information om att det var dem 

och deras upplevelser jag var intresserad av. Tanken med det var att understryka att det inte 

fanns något rätt eller fel svar vilket Smith et al. (2010) rekommenderade. Under intervjuerna 

antecknades inget för att fokusera på deltagaren och vad hen sa. Smith och Osborns (2003) 

rekommendationer att ställa en fråga i taget, ställa följdfrågor, att inte gå för fort fram samt 

vara uppmärksam på hur frågorna togs emot följdes under alla intervjuer. Samtliga intervjuer 

spelades in med hjälp av en diktafon, efter deltagarens godkännande, och fältanteckningar 

gjordes direkt efter att varje intervju var avslutad. Intervjuerna utfördes under mars månad 

2018 och varade mellan 39 minuter och 72 minuter. Samtliga intervjuer transkriberades 

ordagrant och omfattades av totalt 91 sidor text. Rekommendationen för kvalitativa intervjuer 

med vuxna personer var mellan 45 till 90 minuter enligt Smith et al. (2010). 

 Föreliggande studie följde Vetenskapsrådets (2002) etiska principer som gällde vid 

forskning inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning. Det var de fyra etiska 

grundläggande huvudkraven, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet, som denna studie baserades på (Vetenskapsrådet, 2002). I enlighet med 

informationskravet informerades samtliga deltagare om studiens syfte och vad deras 

deltagande var frivilligt och att de när som helst kunde avsluta sitt deltagande utan vidare 

motivering till varför. Deltagarna fick även information om vad som förväntades utav dem när 

de deltog i studie. Samtyckeskravet innebar att samtliga deltagare fick ge sitt samtycke 

muntligt innan intervjuerna påbörjades samt garanterades att det inte uppstod några 

konsekvenser vid eventuellt avbrutet deltagande. Konfidentialitetskravet syftade till att ingen 

information om vilka som deltog eller känsliga uppgifter skulle spridas. Samtliga känsliga 

dokument förvarades säkert. Det skulle inte vara möjligt att identifiera enskilda deltagare i 

studien därmed avidentifierades alla deltagare. Nyttjandekravet följdes då uppgifter om 

deltagarna endast användes i denna studie. 

Databearbetning  
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Forskningsmetoden IPA (Interpretative Phenomenological Analysis) användes i studien. IPA 

användes då metoden syftar till att förstå människors upplevda erfarenhet. IPA inrymmer 

fenomenologi, hermeneutik och ideografi. Fenomenologi består av flera olika grenar, 

gemensamt för all fenomenologi är intresset för människors erfarenhet av hur det är att vara 

människa. Detta genom att försöka förstå hur människors erfarenheter kan kopplas samman 

med omvärlden och hur människor skapar mening genom specifika händelser i sina liv (Smith 

et al., 2010). Fenomenologin passade denna studie då syftet var att studera hur enhetschefer 

inom psykiatrin upplever sin position mellan medarbetare och överordnad ledning. Studien 

belyser hur enhetschefer skapade mening genom erfarenheter och processer som ständigt 

pågick i deras yrkesliv. 

 Hermeneutiken användes för att tolka hur ett fenomen uppstod, syftet med hermeneutik är 

att förstå och tolka levda erfarenheter och upplevelser. Smith et al. (2010) beskrev att 

hermeneutiken framträder framförallt i analysen då IPA inspireras av den hermeneutiska 

cirkeln. Den hermeneutiska cirkeln används för att analysera, tolka och förstå deltagarna och 

dess sammanhang genom att gå fram och tillbaka mellan data. Deltagarnas berättelser om sina 

erfarenheter och upplevelser tolkades i föreliggande studie för att få en djupare förståelse av 

hur det var att vara enhetschef. Den hermeneutiska cirkeln användes till att bearbeta olika 

nivåer av mindre delar och helheten i texten. För att förstå de mindre delarna analyserades 

intervjuerna genom att titta på helheten och tvärtom för att förstå helheten. Det lyfte studien 

och möjliggjorde att få fram olika dimensioner av att vara enhetschef.  

 Smith et al. (2010) beskrev att ideografin tillför ett fokus på de specifika delarna. Detta 

innebär ett specifikt intresse för detaljer vilket medför en djupgående analys men också ett 

fokus på hur specifika personer har upplevt en specifik händelse, process eller relation. 

Ideografin tillförde denna studie ytterligare en nivå i form av extra fokus på individen och 

upplevelsen av att vara enhetschef i olika processer samt i relation till medarbetare och 

överordnad ledning genom små detaljer.  

 Studien har huvudsakligen induktivt angreppssätt, med utgångspunkt i deltagarnas 

upplevelser för att sedan koppla på teori och dra slutsatser utifrån dessa med hjälp av den 

hermeneutiska cirkeln. Den hermeneutiska cirkeln har genomsyrat delar av analysförfarandet, 

ingången var en viss förförståelse inför ämnet vilket utvecklades genom tolkning av 

intervjuerna och de teorier som ligger till grund för studien. Teorier och begrepp som 

användes var salutogent ledarskap, KASAM, job crafting och krav-resursmodellen. Analysen 

genomfördes enligt IPA-metodens sex olika steg. Smith et al. (2010) beskrev att första steget i 

en IPA analys innebär att sätta sig in i det insamlade materialet genom att lyssna på intervjun 

en gång innan den skrivs ned. I första steget analyserades därför intervjuerna genom att lyssna 

på dem samt läsa de färdigtranskriberade intervjuerna, detta gjordes två gånger. Viktigt var att 

deltagaren hamnade i analysens fokus. För att det inte skulle bli övermäktigt skrevs 

reflektioner ner direkt efter intervjun, det vill säga fältanteckningar. Samtliga intervjuer 

transkriberades ordagrant vilket resulterade i 91 sidor transkriberad text. Steg två var att på ett 

utforskande sätt undersöka kärnan och språket i intervjuerna genom den transkriberade texten 

enligt Smith et al. (2010). I detta steg lästes den färdigtranskriberade texten förutsättningslöst 

och anteckningar på allt av intresse skrevs ned. Syftet var att lära känna texten och börja 

identifiera specifika nyckelord som deltagarna pratade om. Anteckningarna var 

fenomenologiska och beskrivande.  

 Deskriptiva (beskrev innehållet), lingvistiska (utforskade språket) och konceptuella 

(textnära tolkning) kommentarer skrevs ner i kanten av den transkriberade texten. Syftet med 

att använda olika sätt att kommentera texten från intervjuerna var att hitta olika angreppssätt, 
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analysera texten i detalj samt komma fram till en mer beskrivande nivå av texten (Smith et al., 

2010). I det tredje steget skapades underteman främst från tidigare anteckningar, vilket krävde 

att anteckningarna var noggrant genomförda. Steget representerade det manifesta i den 

hermeneutiska cirkeln. I detta steg skiftades fokus en aning från deltagarna till helheten och 

på vad som var viktigt. Underteman togs fram som speglade texten, vilka sedan skrevs ner i 

kronologisk ordning. I det fjärde steget undersöktes vilka samband som fanns mellan de olika 

underteman som tagits fram, samt att de parades ihop med varandra, för att skapa abstrakta 

teman. Smith et al. (2010) beskrev flera olika sätt att koppla ihop meningsenheter, teman och 

nyckelord för att skapa abstrakta huvudteman. Ett sätt var polarisering genom att titta på 

skillnader istället för likheter, undersöka kontext eller narrativa delar i analysen kan också 

användas. Frekvensen av hur ofta ett undertema passade in under ett tema, användes för att 

understryka vikten av ett specifikt huvudtema. Det var viktigt att hitta sätt att koppla ihop 

undertemana så det fungerade för texten. Ovan beskrivna sätt användes i föreliggande studie 

för att lyfta analysen till en ny nivå. Samtliga sätt för att hitta kopplingar inom texten och 

skapa abstrakta teman för respektive intervju användes under analysens fjärde steg. Tabell 

med underteman och teman användes för att komma ihåg hur varje tema skapades. Smith et 

al. (2010) beskrev att steg fem innebar en upprepning av tidigare steg för varje enskild 

intervju. Det var viktigt att bearbeta varje intervju förutsättningslöst bortsett från tidigare 

analyser. Samtliga intervjuer analyserades enligt femte steget som innebar en upprepning av 

samtliga tidigare fyra steg. I sjätte och sista steget identifierades kopplingar mellan 

intervjuerna samt att nyckelord och abstrakta teman för respektive intervjuer plockades ut och 

fördes samman. Dessa kopplades samman och analyserades och 12 teman skapades. 

Undertemana baserades på den gemensamma sammanställningen av intervjuerna, hur 

återkommande temat var vid respektive intervju samt redovisade likheter och skillnader på 

olika nivåer. När dessa var färdiga skapades tre huvudteman som beskrev innehållet i texten 

på en mer övergripande nivå. Exempel på hur processen till första huvudtemat såg ut var som 

följer: nyckelorden Närvaro och Centralisering skapade undertemat Splittrad roll, nyckelorden 

Frustration och Flöden skapade undertemat Parallella processer. De två undertemana bildade 

tillsammans temat Ständig närvaro. Ständig närvaro, Länken mellan ledning och Medarbetare, 

Ledningsfunktioner en hierarkisk ordning, Budgetera och rekrytera, Enhetschefen en 

pappersvändare samt Verksamhetschefen en viktig relation var temana som bildade 

huvudtemat Nivåer av enhetschefers ledarskap. Exempel på hur processen till andra 

huvudtemat såg ut var som följer: nyckelorden Drivkraft och Teamarbete skapade undertemat 

Stort nätverk underlättar, nyckelorden Inspiration och Samverka skapade undertemat Interna 

och externa relationer. De två undertemana bildade tillsammans temat Nätverk och relationer. 

Nätverk och relationer, Undvika stress samt Handledning och vidareutbildning var temana 

som bildade huvudtemat Strategier växte fram med erfarenhet. Exempel på hur processen till 

tredje huvudtemat såg ut var som följer: nyckelorden Inköp och Budget skapade undertemat 

Belasta inte medarbetare, nyckelorden Rum och Löner skapade undertemat Fördela budgeten. 

De två undertemana bildade tillsammans temat budgeten urholkade kärnan i verksamheten. 

Budgeten urholkade kärnan i verksamheten, Hård konkurrens om medarbetare samt Eldsjälar 

som utsattes för påfrestning bildade var temana som bildade Huvudtemat ansträngningar för 

enhetens bästa. Varje nyckelord, undertema, tema och huvudtema representerade olika delar i 

intervjuerna och tolkades samman vilket blev resultatet. Tolkningarna var textnära, med 

ambitionen att beskriva enhetschefernas upplevelse utifrån det de beskrev, känslouttrycket de 

förmedlade och hur delar och helheten hängde samman i texten. 
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Resultat 
 

Tre huvudteman beskrev hur enhetschefer upplevde sin position mellan medarbetare och 

överordnad ledning. Första huvudtemat var Nivåer av enhetschefers ledarskap och beskrev 

variationen av hur enhetschefer upplevde sin position. Andra huvudtemat var Strategier växte 

fram med erfarenhet vilket beskrev på vilka sätt enhetschefer valde att hantera sin position. 

Sista huvudtemat var Ansträngningar för enhetens bästa som skildrade positiva och negativa 

konsekvenser av positionen som enhetschef. Tabell 1-3 redovisar för hur nyckelord, 

undertema, tema och huvudtema har bearbetats och parats ihop, en tabell för respektive 

huvudtema.  

 

Tabell 1  

Tematisering av huvudtemat Nivåer av enhetschefers ledarskap 

 

Exempel på nyckelord  Undertema   Tema  

Närvaro Splittrad roll  

Centralisering  

  Ständig närvaro 

Frustration Parallella processer 

Flöden   

 Anpassning Relation till medarbetare  

 Struktur  Länken mellan 

  ledning och  

 Mål Relation till ledning medarbetare 

 Ensam 

Hierarki Beslut uppifrån     

Glapp  Lednings- 

  funktioner en 

Konsekvenser Bristande utvärdering hierarkisk ordning 

Beslut 

 Human Resources  Tröga processer   

 Relationer   Budgetera  

  och 

 Ekonomi  Begränsar uppdraget rekrytera 

 Stöd 

Administrativt Informationsflödet tog tid   

Prioritera   Enhetschefen 

  en 

Tidskrävande   Dålig struktur  pappersvändare 

  Nya system  

Tillgänglighet Kommunikation med  

Ensam med ledning Verksamhetschefen 

     en viktig 

Förtroende  Stöd från ledning     relation 

Frånvaro 
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Tabell 2 

Tematisering av huvudtemat Strategier växte fram med erfarenhet  

 

Exempel på nyckelord  Undertema   Tema  

Drivkraft Stort nätverk  

Teamarbete  Nätverk och  

  underlättar  

Inspiration Interna och externa   relationer 
Samverka relationer  

 Övertid Tydliga direktiv   

 Stress    

   Undvika stress 

 Energikrävande  Neutralt förhållningssätt 

 Erfarenhet 

Utmaningar Självkänsla   

Egna vägar  och trygghet  Handledning 

  och 

Mentor Rätt verktyg underlättar  vidareutbildning 

Kunskap 

 

Tabell 3 

Tematisering av huvudtemat Ansträngningar för enhetens bästa 

 

Exempel på nyckelord  Undertema   Tema 

Inköp Belasta inte    

Budget medarbetare  Budgeten 

  urholkade kärnan   

Rum  Fördela budgeten  i verksamheten 

Löner  

Kompetensutveckling  Kulturbärare   

Lojalitet  Hård konkurrens 

  om 

Låg lön  Medarbetare slutar  medarbetare 

Konkurrenskraft 

Utvecklingsarbete Fördelning av   

Tid tid och energi Eldsjälar som  

  utsattes för 

 Engagemang  Patienter i fokus  påfrestning 

 Patienter 

 

 

Nivåer av enhetschefers ledarskap  
  
Det första huvudtemat av den upplevda positionen som enhetschef var Nivåer av 

enhetschefers ledarskap. Teman som bildade första huvudtemat var: Ständig närvaro, Länken 

mellan ledning och medarbetare, Ledningsfunktioner en hierarkisk ordning, Budgetera och 

rekrytera, Enhetschefen en pappersvändare samt Verksamhetschefen en viktig relation. 
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Samtliga teman påverkade och till viss del styrde enhetscheferna i deras ledarskap på olika 

nivåer. Det fanns en variation i hur enhetscheferna upplevde sin position som enhetschef. 

Variationen var inom ramarna för hur enhetscheferna upplevde olika arbetsuppgifter och 

relationer vilket skapade dimensioner av upplevelsen och innehållet i resultatet. 

 

 Ständig närvaro. Närvaro på flera nivåer och en splittrad roll var återkommande 

beskrivningar av rollen som enhetschef i flera intervjuer. Nivåerna innebar samverkan med 

flera olika personer och grupper både internt och externt. Att fysiskt vara på plats och arbeta 

tillsammans med medarbetarna, leda dem i deras dagliga arbete, medverka vid möten med 

ledningsgrupper samt sköta administrativa arbetsuppgifter. Närvaro var att driva enheten 

framåt tillsammans med arbetsgruppen genom att utveckla vårdprogram, stötta och lösa olika 

problem som uppstod för att underlätta medarbetarnas vardagliga arbetsuppgifter. Nivåerna 

krävde ständig närvaro samtidigt vilket kunde göra uppdraget mer splittrat, det beskrev 

intervjuperson ett:  

 

Rollen som enhetschef kräver mycket närvaro, kräver närvaro på många nivåer och det 

är det som gör det splittrat. Närvaro för personal, möta upp internmeddelanden i 

journalsystemet klinisk portal samtidigt behöver jag samverka, så det är många nivåer. 

Även olika personer inom ledningsstöd som jag behöver möta. Det är ganska splittrat 

skulle jag säga, samtidigt är det väldigt många bitar som är väldigt roliga, saker går 

väldigt fort, det kommer hela tiden nya saker att ta tag i. 

 

Upplevelsen av att rollen var splittrad beskrevs av enhetschefer som var nya och av de som 

arbetat längre. Det som skiljde dem var att enhetschefer som hade arbetat flera år beskrev en 

skillnad över tid. De upplevde att det hade skett en förskjutning av arbetsuppgifter, en 

centralisering av beslutsvägar uppifrån överordnad ledning och underifrån i form av fler 

administrativa arbetsuppgifter samt ett ökat antal medarbetare. Intervjuperson sex berättade 

hur det skett en förändring ” jag tycker att det har skett en förändring över tid, det går inte att 

jämföra med att idag ha fyrtio medarbetare på två enheter varav den ena ligger en bit ifrån”. 

Intervjuperson åtta beskrev liknande upplevelse samt berättade hur beslut och mandat 

centraliserats under åren som gått:  

 

Det håller på, har skett och sker en förskjutning och centralisering av beslutsvägarna. 

Det är en stor organisation, rollen i sig håller på och har väl förändrats. Något som har 

kommit till mer i min roll är det administrativa och det är väldigt påtagligt. 

 

Frustrationen bland enhetscheferna var tydlig. Det var inte alltid möjligt att påverka beslut 

som togs inom verksamheten. Trots att arbetet upplevdes som splittrat och krävde ett 

engagemang på olika nivåer fanns det en drivkraft och en lust att arbeta som enhetschef. 

Drivkraften gick i linje med att det hela tiden inträffade saker samtidigt, det kunde vara 

möten, personalfrågor men framförallt att ständigt arbeta aktivt med olika frågor parallellt för 

att driva enheten framåt. Positionen gav dem möjlighet att få information i tidiga skeden och 

vara med och ta beslut för enhetens utveckling vilket tilltalade samtliga deltagare som 

intervjuperson tre berättade ” att få stå först i ledet, jag vet mer än vad ni vet. Ärligt du får 

alltid förstahandsinfo. Du får sortera, du får se till att det blir resultat av det som du blivit 

tilldelad”. 
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 Länken mellan ledning och medarbetare. Det var återkommande att intervjupersoner 

beskrev sig själva som en länk mellan överordnad ledning och medarbetare, det fanns en 

variation i hur de upplevde innebörden med att vara den länken. En aspekt var att leda 

medarbetare och arbetsgruppen i linje med ledningens mål och direktiv. De menade att det 

inte var någon annan som skulle komma och utföra direktiven eller utvecklingsarbete åt 

enheten. Det var upp till varje enskild enhetschef att driva och genomföra olika beslut 

gemensamt med medarbetarna. Många beskrev hur viktigt det var att genomföra arbetet 

tillsammans med arbetsgruppen, det tillförde en känsla av ömsesidighet och sammanhang 

mellan enhetschefen och medarbetarna. Några andra intervjupersoner beskrev att rollen som 

enhetschef innebar att se till att behoven på enheten blev tillgodosedda och att anpassa 

ledarskapet efter arbetsgruppen. Enhetscheferna verkade för enheten och medarbetarna, 

genom att bedöma vad som var bäst och mest utvecklande. Förmåga att anpassa ledarskapet 

efter gruppens behov för att möta medarbetare där de befann sig beskrev intervjuperson fem 

som en viktig del av positionen: 

 

Det är också det som är det roliga det är inte en given roll utan det beror på vilken 

arbetsplats jag kommer till och se till vad arbetsplatsen behöver. Att vara tillräckligt 

flexibel, öppen och ödmjuk att lyssna in, att börja gräva där jag står. 

 

Lika viktig som arbetsgruppen var för enhetscheferna upplevde de flesta att klinikledningen, 

med den ledande funktionen, och arbetet där var minst lika viktigt som arbetet på enheten. 

Med ledningens stöd och samarbetet med andra enhetschefer underlättade arbetet på 

enheterna. Flera upplevde att de inte skulle klara av sitt uppdrag utan klinikledningen och 

samarbetet mellan de olika enheterna med respektive verksamhetschef i spetsen. Att vara 

länken mellan ledningen och medarbetare kunde vara utmanande och krävande vilket 

intervjuperson två upplevde:  

 

Min roll är egentligen länken mellan golvet och ledningen. Jag är också en del av 

ledningen men jag befinner mig någonstans i ingenmansland också. Jag brukar säga att 

det är som att springa på en skyttevall, man blir bombarderad med frågor från två håll 

och sen ska jag göra något bra av det. Så ser jag på min roll, som en länk fast en länk 

som är väldigt tydlig med att jag tillhör ledningen också.  

 

Uppdraget innebar, som citatet ovan beskrev, att parera och bemöta frågor från medarbetare 

och överordnad ledning. Ingen skulle klara av rollen som enhetschef med ett uppdrag mellan 

två grupper om det inte gick att göra till sitt eget. Det var nödvändigt att ha utrymme att ta 

egna beslut, forma uppdraget efter egna personliga värderingar och resurser samt ha möjlighet 

att delegera uppgifter till medarbetare. Delegering av arbetsuppgifter gav resultat i form av att 

arbetsgruppen upplevde att de var betrodda av enhetschefen, och det uppstod ett gemensamt 

ansvar att driva enheten framåt. Huvudansvaret låg alltid på enhetschefen men det gick att 

förhålla sig till uppdraget på flera sätt för att hitta glädjen i arbetet som enhetschef och göra 

det levande. Intervjuperson nio upplevde att det fanns möjlighet att själv forma sitt uppdrag: 

 

Det är jätteroligt. Jag tycker att jag har ett fantastiskt jobb. Det ligger mycket i den och 

jag kan tolka och hantera den på olika sätt. Jag kan välja och styra hur mycket jag 

delegerar men det handlar också om att vara med i kliniska frågor och att vara 

arbetsledare att ta ansvar för struktur och utveckling. 
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Citatet speglade glädjen och viljan att gemensamt driva enheten framåt. Den sortens 

engagemang var återkommande i samtliga intervjuer. Oavsett om det kunde vara svårt att 

arbeta i en position mellan medarbetare och överordnad ledning fanns det en glädje och en 

vilja att utföra uppdraget på bästa sätt hos alla enhetschefer. Enhetscheferna gjorde det som 

krävdes för organisationen och vara ledningen lojal, parallellt som de arbetade hårt för 

medarbetarna och patienternas bästa.  

 

 Ledningsfunktioner en hierarkisk ordning. Alla enhetschefer bortsett från några få var 

eniga i sina beskrivningar och upplevelser av att det fanns ett glapp mellan dem och ledningen 

ovanför deras verksamhetschef. Organisationen beskrevs som stor med många och avlägsna 

ledningsfunktioner. Bland överordnade chefer fanns en hierarkisk rangordning och det högst 

beslutsfattande organet som var politiker som sällan engagerade i arbetet på enheterna, de 

hade nästan aldrig varit på enheterna eller pratat med enhetscheferna. Ibland hände det att 

politiker besökte en enhet och bekräftade rådande läge, men efter besöket hände ingenting. 

Psykiatrin upplevdes som eftersatt från politiker, det var få som ville satsa på psykiatrin då 

det inte berörde alla i samhället utan en minoritet som var särskilt utsatta och sällan fått sina 

röster hörda. Inte att förglömma var att alla hade möjlighet att påverka hur samhället skulle 

fördela sina resurser och hur psykiatrin skulle se ut. Intervjuperson sju beskrev det ”politiker, 

ja vi har haft en politiker ute på verksamhetsbesök som var jättenöjd efter den dagen. Sedan är 

det som det är vi väljer vilka vi vill ha.” En känsla av att inte bli sedda av ledningen ovanför 

verksamhetscheferna fanns hos flera enhetschefer. Intervjuperson tre upplevde att ledningen 

kunde fatta beslut utan att tänka på att de hade verksamheter under sig och att besluten blev 

till verklighet på enheterna: 

 

Man tittar ut i någon horisont utan att det finns någon bakom sig, det sitter någon i ett 

höghus med bästa utsikten. Vi är nere på första plan, ibland i garaget och det är ingen 

som frågar oss om bilen som sprutar ut avgaser varje dag för det ser de inte där uppe.  

 

Citatet var en uttrycksfull beskrivning över hur beslut kunde fattas utan någon förankring i 

verksamheterna och att det inte alltid landade väl. Organisationen var levande och det skedde 

ständiga förändringar, chefer slutade, det kom nya chefer som ville vara med och påverka och 

sätta sin prägel inom psykiatrin och verksamheten. Ibland hände det att överordnad ledning 

tog beslut om förändringar som redan implementerats av tidigare chefer men inte fungerat. 

Anledningen till att ledningen gjorde om samma misstag var att det som implementeras sällan 

utvärderas. Intervjuperson åtta belyste ovanstående:  

 

Låta beslut vara och utvärdera det. Just utvärderingar är vi ganska dåliga på själva men 

hela organisationen är väldigt dåliga på det. Man kör på och så ändrar man efter 

nästa handuppräckare som säger det blev inget bra för oss så ändrar man igen. Mer 

struktur, ordning och reda.  

 

 Budgetera och rekrytera. HR (human resources) och ekonomiavdelningen var två styrande 

organ inom organisationen som flera enhetschefer upplevde var svåra att samarbeta med, då 

deras uppdrag inte gick i linje med enheternas uppdrag. Upprepade gånger uppstod 

sammanstötningar mellan deras intressen.  Innan organisationen centraliserades var HR och 

ekonomi närmare enheterna och mer insatta i hur arbetet fungerade på enheterna, enligt 

enhetschefer som hade arbetat en längre tid. Det fanns en viss variation i hur enhetschefer 

upplevde samarbetet med HR och ekonomi, de som byggt upp en god relation med 



 
 

19 

medarbetare på HR eller ekonomi upplevde ett bra samarbete. En god relation tillförde en 

positiv uppmärksamhet av att de blev lyssnade på samt att de hade möjlighet att påverka 

budget och personalfrågor i större utsträckning. Fler enhetschefer upplevde att de hade en 

bättre relation och fick mer hjälp och stöd från ekonomiavdelningen jämfört med HR-

avdelningen. Intervjuperson två beskrev hur viktig relationen med enhetens ekonomiansvariga 

var ”utan henne vet ej fan på ren svenska hur jag skulle ha lyckats. Men hon är ekonom och 

människa hon är inte bara ekonom, hon förstår tänket”. Andra enhetschefer upplevde ett 

bristande stöd och tillgänglighet från HR- och ekonomiavdelningen vilket gjorde deras arbete 

mer svårhanterligt och krävande. Stödjande funktioner som enhetscheferna ansåg att HR och 

ekonomiavdelningen skulle vara stämde inte med upplevelsen av hur verkligheten såg ut, den 

var av motsatt karaktär. Intervjuperson fem berättade om sin upplevelse av relationen till HR; 

”nu när de är en egen organisation så blir det något helt annat, de ska hjälpa och stötta mig 

men det enda de gör är att säga åt mig vad jag ska göra, det blir jättekonstigt”. Citatet visade 

på hur relationen och stödet varierade mellan enheterna och att det skiljde sig åt mellan 

funktionerna. Det var inte bara hur relationerna till HR och ekonomiavdelningen såg ut som 

skiljde sig. Enhetscheferna beskrev även funktionen i sig, vilket mandat de hade att påverka, 

hur styrda de var samt hur det påverkade medarbetare. HR hade en stöttande funktion i frågor 

gällande medarbetare. Nästintill alla intervjupersoner upplevde att det tog lång tid att få hjälp 

och ibland uteblev svaret eller stödet helt. Processen vid rekrytering av ny personal låg på 

enhetschefen, samtliga upplevde processen som tidskrävande och resulterade i mycket 

administrativt arbete. Tiden användes bland annat till att beställa utdrag ur brottsregistret, 

skicka papper fram och tillbaka för underskrift eller scanna in papper. Enhetschefer som 

arbetat länge berättade om hur det administrativa arbetet i en anställningsprocess tidigare 

legat på HR. Under tiden HR hade varit ansvariga tog det väldigt lång tid innan hela 

processen var klar, vilket var anledningen till att arbetet lades på enhetschefen istället. 

Intervjuperson tio berättade om sin upplevelse av rekryteringsprocessen: 

  

Tidigare har HR gjort det men då har det tagit längre tid och då har man gjort det mer 

effektivt men det kräver mer jobb för mig. Jag sitter på alla papper och mellan det ska 

jag till min chef som ska skriva på det. Det är en röra.  

 

Citatet illustrerar hur enhetschefer var tvungna att lägga mycket tid på att rekrytera nya 

medarbetare snarare än att vara med i arbetet på enheten. Resultatet var att processerna gick 

fortare jämfört med tidigare men det krävde mer administrering för enhetscheferna. Det fanns 

ingen önskan om att hela rekryteringsprocessen skulle förläggas på HR, men det hade 

underlättat och frigjort tid om det fanns ett effektivt stöd. Ekonomin begränsade 

enhetscheferna och det satte spår i kulturen på enheterna. Psykiatrin som verksamhet och 

organisation hade under lång tid varit satta under besparingar och anställningsstopp. 

Besparingarna drabbade alla på olika sätt, inte bara ekonomiskt. Förhållningssättet som 

överordnad ledning förmedlade nedåt satte en negativ prägel på medarbetares inställning till 

arbetsgivaren. Upplevelsen var att budgeten låg som ett mörkt moln över enheterna, att nämna 

ordet ekonomi gjorde att medarbetare blev obekväma och oroliga. Enhetschefer var ibland 

tvungna att peka med hela handen för att inte överskrida budgeten, det gällde att minska på 

alla utgifter i största möjliga mån. Några enhetschefer upplevde att besparingskraven hade 

lättat något det senaste året, upplevelsen av att det påverkade såväl medarbetare som patienter 

gick inte att undgå. 
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 Enhetschefen en pappersvändare. Upprepade gånger angav samtliga enhetschefer att det 

administrativa arbetet upptog större delen av deras arbetstid. Enhetschefer som hade arbetat 

länge upplevde att det administrativa arbetet hade ökat markant under de senaste tio åren till 

följd av att administrativa tjänster hade plockats bort. Nya system hade införts som tog 

mycket tid. Ingen av enhetscheferna tyckte att det hade blivit till det bättre, snarare sämre och 

att de sällan hade tiden att vara med i verksamheterna på grund av administrativt arbete. Det 

administrativa arbetet beskrevs gå i cykler och krävde olika mycket tid beroende när på året 

det var. Exempel som angavs och återkom i flera intervjuer var lönekörning, justering av 

stämplingar, semesterplanering, förberedelser av medarbetarsamtal, avvikelser eller att skriva 

rutiner till enheten. Intervjuperson åtta berättade om sin upplevelse av hur rollen som 

enhetschef gått från att vara i arbetsgruppen till en mer administrativ funktion: 

 

Så att rollen i sig håller på och har väl förändrats. Något som har kommit mer i vår roll 

är det administrativa det är väldigt påtagligt. Det administrativa vi hade för cirka tio år 

sedan kontra nu är som dag och natt. Det är mycket sedan lönesystemet Heroma kom 

och när man tog bort de gamla administratörerna som fanns och gjorde det jobbet vi gör 

idag, som att lägga scheman och administrativt arbete med hantering. Ledigheter och 

liknande var betydligt lättare då, då bockade man bara av ett papper så hanterade någon 

annan det. Det går från att vara med sin grupp att leda den till att jag mer är en 

administratör.  

 

Bortsett från ovan nämnda administrativa uppgifter upplevdes även mail och 

informationsflöden ta mycket tid. Enhetscheferna beskrev hur flera olika personer kunde 

skicka samma information för kännedom, det fanns ingen struktur för hur information skulle 

förmedlas mellan olika yrkeskategorier. Alla mail som strömmade in i enhetschefernas inkorg 

omvandlades till arbetsuppgifter, flera ansåg att majoriteten av det som hamnade i inkorgen 

var irrelevant och bara försåg dem med mer arbetstid framför datorn. Intervjuperson två 

berättade om upplevelsen av ett högt informationsflöde via mail:  

 

Alla sitter på sina kammare, HR, ledningen eller vem det nu kan vara och tänker jag 

skickar bara ett mail. Men de är ju ganska många är de ju och det finns ingen 

samkörning där direkt. Vissa mail kan handla om samma sak fast från olika personer. 

Det tar tid, ska jag vara ärlig så tycker jag inte om administration. Det är ett nödvändigt 

ont mot det jag måste göra, att vara en närvarande chef på avdelningen.  

 

Administrativt arbete ingick i enhetschefens roll vilket samtliga beskrev, hur de skulle 

prioritera vad som var relevant i relation till att få tid att vara närvarande för medarbetarna 

beskrevs som ett dilemma. Flera enhetschefer önskade att det fanns en tydligare struktur och 

direktiv om hur de skulle förhålla sig till det enorma inflödet av information. 

 

 Verksamhetschefen en viktig relation. Verksamhetschefen framställdes som en viktig 

person för samtliga enhetschefer. Hur relationen såg ut mellan enhetscheferna och 

verksamhetscheferna varierade. Förtroende, tillgänglighet, personlig relation och ärlighet 

nämndes som viktiga relationella aspekter som fanns mellan dem. Förtroende från 

verksamhetschefen, att få utrymme att utföra sitt uppdrag med möjlighet att själv utforma 

enheten. Tillgänglighet var verksamhetschefernas styrka, att snabbt och enkelt få kontakt 

utifrån olika behov som uppstod. Personlig relation mellan enhetschefen och 

verksamhetschefen underlättade då rollerna krävde ett tätt samarbete. Ärlighet genom att 



 
 

21 

ömsesidigt lyfta alla frågor oavsett vad det handlade om utan att känna sig begränsad på något 

sätt. Intervjuperson fem beskrev sin upplevelse: 

 

Mitt uppdrag, jag tycker att jag fått fria händer från min chef i dialog med henne att 

utforma mitt uppdrag, jag tycker att hon är väldigt bra på det viset. Vi är inte alltid 

överens men det ingår också på ett sätt.  

 

Likt enhetschefernas tidsbrist upplevde samtliga att verksamhetscheferna i perioder kunde ha 

mycket att göra och en viss frånvaro uppstod. Några enhetschefer upplevde att de var 

ensamma i sin roll. De gånger verksamhetschefen inte hade tid var det viktigt för flera 

enhetschefer att få tillgång till annat stöd i form av mentor eller genom handledning. 

Variationen av vilket stöd som fanns att tillgå var betydande. Några hade bra stöd och fick 

snabbt gehör medan andra fick ordna det själva. Hur mycket behov av stöd varierade även om 

man arbetat lång eller kort tid som enhetschef. Intervjuperson tre uttryckte upplevelsen av att 

känna sig ensam i rollen ”det är ensamt ibland, väldigt, väldigt ensamt”. Intervjuperson sju 

berättade om en upplevelse från sin introduktion:  

 

Jag fick ingen introduktion, överlämningen från den förra chefen varade en kvart på 

hans altan hemma hos honom när jag hämtade nycklarna. Så skönt att jag ändå hade så 

mycket kunskap om regionen, det hade varit fruktansvärt att komma utifrån in i det här. 

Det hade varit helt galet. 

 

 

Strategier växte fram med erfarenhet 

  
Det andra huvudtemat var Strategier växte fram med erfarenhet. Teman som bildade 

huvudtemat var: Nätverk och relationer, Undvika stress samt Handledning och 

vidareutbildning. Samtliga enhetschefer använde olika strategier för att hantera och bemöta 

olika arbetsuppgifter och relationer. Enhetschefer som hade arbetat längre var tryggare och 

hade fler utarbetade strategier som de använde sig av dagligen. Nyare enhetschefer fick lägga 

mer tid och energi på att utarbeta sina egna strategier för att underlätta för sig själva och bli 

tryggare i rollen. Skillnader i hur uppdraget beskrevs av deltagarna i studien blev dimensioner 

av hur det såg ut beroende på olikheter i upplevelser av positionen som enhetschef vilket 

redovisas i resultatet.  
 

 Nätverk och relationer. För flera enhetschefer var det viktigt med goda relationer och att 

skapa nätverk med andra enhetschefer, medarbetare, betydande personer inom bland annat 

HR och ekonomi. Både interna och externa relationer och nätverk var relevant för de flesta 

enhetscheferna. Det underlättade i arbetet att ha kunskap om vem de kunde vända sig till 

gällande specifika frågor för att snabbt få svar och arbeta vidare, framförallt interna frågor 

gällande personal eller ekonomi. Enhetschefer som arbetat länge hade ett större nätverk med 

nära relationer och de upplevde att de snabbt fick svar. Nätverket underlättade i arbetsflödet 

och minimerade tidsåtgången för olika arbetsuppgifter. Några enhetschefer deltog i externa 

forum med andra enheter och rikstäckande dialoger. Det beskrevs som en inspirationskälla 

som gav ny motivation inför utvecklingsarbete på enheterna. Intervjuperson tio beskrev hur 

det upparbetade nätverket underlättade i arbetet. 
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Alltså du måste driva fram det själv för det är ingen som gör det åt dig. Därför är det 

väldigt bekvämt att man vet vem man ska kontakta. Det går lätt att lösa själv utan att 

behöva maila och vänta två veckor. Jag måste lösa det direkt annars glömmer jag det.   

 

Nya enhetschefer hade inte lika stort nätverk eller nära relationer jämfört med de som arbetat 

längre. För dem gick det åt mer tid och energi på att jaga efter rätt person, de fick även lägga 

tid på att bygga relationer och nätverk för framtiden. Uppdraget tog tid att växa in i och det 

var viktigt att låta det ta den tid som krävdes för att bli en effektiv enhetschef som trivdes och 

gjorde ett bra arbete. Nyare enhetschefer hade inte lika stort nätverk, däremot sökte de mer 

stöd hos enhetschefskollegor inom samma ledningsgrupp för att hitta rätt vägar och strategier 

för att utföra arbetet. Andra arbetade till en början längre dagar för att hinna med alla 

arbetsuppgifter. Intervjuperson ett beskrev upplevelsen av att inte ha något upparbetat nätverk 

och strategier:  

 

Sedan kan det vara sådant som jag behöver lyfta och ta med mig men jag får inte 

svar. Eller så finns inte den jag ska fråga eller jag får inte tillgång till den jag behöver 

fråga och då blir jag bärare av frågor. Då kan jag glömt något, för jag får inte svar, var 

lägger jag den frågan så att jag kommer ihåg den efter helgen. Jag börjar lägga in saker i 

min Outlook som en påminnelse.  

 

Strategierna såg olika ut beroende på hur länge enhetscheferna hade arbetat och utifrån vilket 

nätverk de hade. Enhetschefernas relation till medarbetarna beskrevs som viktig. Det var 

många som upplevde att de hade för lite tid för att hinna med att delta i det dagliga arbetet på 

enheten tillsammans med medarbetarna. Det fanns enhetschefer som upplevde att de fick 

möjlighet att ta igen det och vara med i arbetet under sommaren. Tempot beskrevs som 

lugnare och det krävdes inte lika mycket tid för att gå på möten, svara på mail eller andra 

administrativa arbetsuppgifter då många var på semester. Andra enhetschefer beskrev att de 

hade dagliga rutiner för att träffa och samverka med medarbetarna. Många åt frukost, fikade 

och åt lunch tillsammans med arbetsgruppen, flera upplevde att det gav en personligare prägel 

på ledarskapet vilket flera uppfattade som uppskattat av medarbetarna. Intervjuperson sex 

berättade om sin upplevelse av att spendera mer tid till medarbetare under sommaren:  

 

Jag har tänkt i tre somrar att jag ska rensa på mitt rum men det har inte blivit av. Men 

att där kan jag känna att jag blir mer närvarande då jag inte är på sammankomster, 

möten eller grupper på samma sätt. Så blir jag mer närvarande jag kan ta 15 minuter 

extra att prata med någon och jag tror de flesta medarbetarna tycker det också.  

 

Citatet visade att det var viktigt både för medarbetare och enhetschefer att i perioder få ett 

lugnare arbetstempo. Dialog med fackliga representanter var också ett sätt att skapa relation 

med medarbetare, att undersöka vad som var viktigt för dem. Låta dem vara delaktiga i beslut 

och processer samt främja en öppen och ärlig dialog med medarbetarna. Hur mycket eller lite 

information som gavs, i vilket skede enhetscheferna delade med sig av information varierade 

utifrån vad det handlade om. Avgörande var också om det var information som skapade lugn 

eller oro i arbetsgruppen. Information som förväntades ge en lugnande effekt gavs tidigare 

och bearbetades inte i samma utsträckning medan information som förväntades skapa oro i 

gruppen gavs senare samt bearbetades innan.  
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 Undvika stress. I rollen som enhetschef fanns det en risk att bli stressad på grund av att 

arbetsuppgifterna aldrig tog slut, vilket flera intervjupersoner berättade om. För att uppdraget 

skulle bli rimligt var enhetscheferna själva tvungna att sortera bort det som tog för mycket 

energi genom att inte lägga fokus på det. Informationsflödet beskrevs som enormt och det var 

en tidskrävande uppgift att sortera vad som var relevant vilket tog mycket energi. Det fanns 

inget slut på hur mycket information som kom in via olika kanaler. Samtliga intervjupersoner 

beskrev hur de sorterade i inkorgen och slängde mycket information utan att läsa det. Missade 

de något tog de hellre konsekvenserna av det än att lägga ner oskiljaktiga timmar på att läsa 

igenom allt. Intervjuperson åtta beskrev att tiden inte alltid räckte till och blev därför tvungen 

att ta med sig arbetet hem på kvällar och helger för att svara på mail och rensa i 

informationsflödet, ”nej det är mer för att få undan saker att man känner att det blir drägligt 

dagen efter men det är inte så varje dag men i perioder och då jobbar jag mer hemma än jag 

borde”. Samtliga enhetschefer beskrev hur de arbetade övertid i perioder för att hinna med det 

som behövdes göras. Mer erfarna enhetschefer hade fler utarbetade strategier och tillät sig 

oftare att vara lediga jämfört med enhetschefer som inte arbetat lika länge. Nyare enhetschefer 

tog oftare med sig arbetet hem vilket mer erfarna enhetschefer bekräftade. De beskrev att 

även de som var nya i rollen arbetade mer och hade svårare att släppa arbetet på ledig tid. 

Några enhetschefer berättade om att de kunde arbeta upp till 20 timmar övertid i veckan när 

det var som mest att göra. Intervjuperson fem beskrev att arbetet hade krävt många timmars 

övertid ”det har varit hundår med 10 till 12 timmars arbetsdag måndag till fredag, även 

helgjobb. Det ska inte se ut så”. Dygnet runt fanns det saker som borde eller skulle göras, alla 

hade sitt sätt att hantera det för att släppa arbetet och vara ledig. Energikrävande 

arbetsuppgifter kunde vara olika för olika enhetschefer, men konsekvensen att arbeta övertid 

var densamma och blev ett stort problem för många som orsakade kortare vila och 

återhämtning samt skapade stress hos några. Intervjuperson två beskrev sin strategi för att 

kunna sova de dagar det var som mest påtagligt:  

  

Jag har tagit sömntabletter, eller insomningstabletter. Det har jag gjort, och det är så 

klassiskt jag tar det en gång i veckan på söndagen. Söndagen, för mig är det så konkret, 

är det så många processer igång. Jag kan inte släppa saker, jag vaknar på natten, jag vet 

att det är ren rutin men det är pannloben som kör igång. Vad fan ska man göra. I natt 

har jag varit vaken sedan kl. 03.00 och tänkt på semesterplaneringen.  

 

Det fanns olika strategier för att klara av energikrävande arbete och för att få en dräglig 

arbetsbelastning men medparten av enhetscheferna berättade om hur de fick arbeta långa 

dagar för att hinna med.  

 Beslut fattades ständigt och det gick fort, det var inte alltid enhetscheferna höll med om 

besluten som togs. Några enhetschefer beskrev att de valde att förhålla sig neutralt till 

besluten de inte höll med om för att det inte skulle ta för mycket energi. Lojalitet var ett annat 

sätt att förhålla sig till beslut som de inte höll med om, påminna sig om att det ingår i 

enhetschefens uppdrag att vara överordnad ledning och organisationen trogen oavsett vilka 

beslut som fattades. Den typen av förhållningssätt beskrevs även som det enklaste och minst 

energikrävande att ha gentemot medarbetare beträffande beslut som de inte stod bakom. För 

att inte splittra eller skapa oro i arbetsgruppen valde enhetschefer att stå för vad överordnad 

ledning hade beslutat. Flera uttryckte att det var viktigare att överordnad ledning hade 

stringenta processer att förhålla sig till gällande beslutfattande snarare än att alltid vara eniga 

och hålla med om allt. Intervjuperson tre beskrev sitt förhållningssätt till att sortera i beslut: 
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Man gör många pudlar, det är också sådant man lär sig, information kommer men jag 

måste sålla. Det är viktigt, det är inte viktigt, det kan vänta. Vad är det jag vill ha ut av 

min personal, inte är det att de ska gå runt och bekymra sig om de ska öppna en ny 

avdelning eller inte. Visserligen ligger det i vårt intresse att få ut mer vårdplatser men 

jag behöver inte gå ut nu och säga att de kanske eventuellt pratar om att, vi kommer att 

få information men det är inte relevant.  

 

 Handledning och vidareutbildning. Strukturen för handledning och vidareutbildning såg 

olika ut på enheterna. Några enhetschefer hade inte möjlighet att få handledning medan andra 

fick en mentor från början som stöttade dem i rollen. Enhetschefer som fick tillgång till en 

mentor eller handledning från start kom snabbare in i rollen och sparade tid och energi genom 

att de lättare hittade arbetssätt som passade dem. Enhetschefer som inte erbjöds handledning 

hittade egna vägar att gå via externa forum med andra chefer eller att de köpte in handledning 

för enhetens budget. Intervjuperson två beskrev hur han köpte extern handledning medan 

intervjuperson ett berättade om internt mentorskap och handledning som verksamhetschefen 

hade ordnat: 

 

Sedan stärks ju jag av coachning. Jag behöver coachas, jag har fixat privat coachning 

där jag pratar med andra enhetschefer och chefer från privata näringslivet det stärks jag 

också av. Det var det första jag gjorde att hitta en coach i det privata näringslivet. Det är 

viktigt för jag har inte en chef som inte kan ge mig den coachningen för hon hinner 

inte. Då får man söka det på annat håll. Jag betalar min coachning själv i min budget.  

 

Det är väntetid till handledning, under tiden ska jag få en på personalavdelningen som 

kan coacha mig i väntan på en riktig handledare eller vad man ska säga. Det är jättebra. 

Som sagt mitt stora problem som varit en stress är vart ska jag lägga vilken fråga där jag 

behöver hjälp, vem är det jag ska gå till. Där har det varit bra att jag har mentor som är 

före detta enhetschef, jag har gått mycket till min mentor, där kan jag få svar på mycket 

och sedan kan han tipsa om vart jag kan vända mig, det är mycket sådant. 

  

Samtliga enhetschefer upplevde ett behov av att få stöd i sin roll på olika sätt. Nyare 

enhetschefer upplevde att de hade mer behov av enskild handledning och chefer som hade 

arbetat en längre tid hade mer behov av gemensamma forum för enhetschefer i regionen. 

Intervjuperson tre hade tankar om vad som var viktigt: 

 

Att vi fick ett forum för att träffas, man behöver inte ha någon handledning. Bara prata 

fritt precis som personalen gör i sina personalrum. Gå någonstans och bara få kräkas ur 

sig utan att behöva tänka på någon lagbok, här har du tittat på ditt avtal du är anställd 

under dem här premisserna. Bara träffas och få prata att vi kanske vågar visa vår 

sårbarhet någonstans. 

 

 

Ansträngningar för verksamhetens bästa 
 

Det sista huvudtemat av hur enhetschefer upplevde sin position var Ansträngningar för 

verksamhetens bästa. Teman som bildade huvudtemat var: Budgeten urholkade kärnan i 

verksamheterna, Hård konkurrens om medarbetare och Eldsjälar som utsattes för 

påfrestningar.  Ansträngningar krävdes från enhetscheferna och det fick utfall i form av 
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positiva och negativa konsekvenser för enhetscheferna. Hur enhetscheferna beskrev sitt 

uppdrag utifrån olika de konsekvenser som uppstod var dimensioner av upplevelsen samt 

innehållet i resultatet.  
 

 Budgeten urholkade kärnan i verksamheterna. Det hade under en längre tid varit helt stopp 

att göra en del nödvändiga inköp som krävdes för att verksamheterna skulle klara av att utföra 

sitt uppdrag. Bristen på lokaler både för patienter och medarbetare var också en ekonomisk 

fråga som begränsade enheterna. Flera enhetschefer beskrev hur de på olika sätt fick pussla 

för att lyckas få tillräckligt med rum till personal och patienter. I några fall var det en fråga 

om patientsäkerhet, upprepade gånger hade det skett incidenter på grund av för trånga lokaler 

och för få rum. Intervjuperson ett och 10 beskrev hur de på olika sätt påverkades negativt av 

för små lokaler: 

 

Vi har sex rum och alla är dubbelrum och det är inte bra. Vi har 11-åringar, 15-åringar, 

män, kvinnor, i alla åldrar med alla diagnoser och alla delar rum. Det gör mig frustrerad 

för det är inte patientsäkert det är inte bra och det brottas jag med. 

 

Jag har ett jättestort arbetsrum, nu har jag fått låna ut det till en läkare som är här 

tillfälligt. Sådan rumsbrist har vi, jag har fått flyttat upp till ledningskansliet för att låna 

ett rum där. Mitt rum skulle kunna vara två rum, jag får inte ens sätta upp en vägg, jag 

får inte ens ta hit någon som tittar. Sådana saker känner jag att blir galen på.  

 

Det fanns ytterligare perspektiv på negativa konsekvenser till följd av för små lokaler och att 

politiker inte var villiga att satsa mer på psykiatrin. I enhetschefernas uppdrag ingick det att 

sälja vård och behålla egna patienter inom länet. Verkligheten såg annorlunda ut, 

verksamheterna var inte i närheten av att sälja vård till andra län då de inte hade plats för sina 

egna patienter. Det gällde framförallt avdelningarna som var tvungna att köpa vårdplatser från 

andra län, konsekvenserna var flera miljoner kronor i back varje år och en orimlig budget som 

aldrig var i närheten av att gå ihop. Intervjuperson två berättade om frustrationen gällande 

budgeten och sin inställning till den: 

 

Budget, minus 50 miljoner ligger vi på. Det kan jag bortse ifrån för det är en budget jag 

inte har med att göra. Det låter jättekonstigt, men det är utomlänsvård, vi har fullt jämt, 

avdelningar betalar för patienter utomläns.  

 

Öppenvården skiljde sig från slutenvården då de hade möjlighet att sälja vård. Det gav stora 

resultat i budgeten och en positiv känslan hos enhetscheferna. De slapp bli frustrerade över en 

budget som gick back istället var de stolta och upplevde att budgeten inte var ett problem, de 

tyckte det var det roligt att sköta budgeten. Känslan av att gå plus och att tycka att budget 

kunde vara roligt beskrev intervjuperson sju: 

 

Jag skötte min budget väldigt bra förra året för jag gick faktiskt en miljon plus. Så jag är 

nöjd. Jag sålde vård som jag inte hade budget för och så hade jag vakanser men fick 

runt verksamheten ändå, så jag är lite mallig. 
 

Variationen för hur ekonomin såg ut och om enhetschefen lyckades hålla sin budget påverkar 

enhetschefens känsla och om det gav eller tog energi. Det var tydligt att enhetscheferna hade 

svårt att påverka budgeten och om de skulle gå plus eller minus, det påverkades av vilka 

beslut som togs högre upp i ledningen. 
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 Hård konkurrens om medarbetare. Flera enhetschefer beskrev att bara för några år sedan 

var psykiatrin mer konkurrenskraftig och stod sig bättre mot kommunen och privat 

verksamhet. Framförallt var psykiatrin en starkare arbetsgivare som lockade mer medarbetare 

än kommunen. Konkurrenskraftens dagar var nu förbi och regionen hade svårt att rekrytera ny 

personal vilket flera enhetschefer upplevde. Enhetschef åtta berättade om sina upplevelser av 

att inte längre vara lika stark arbetsgivare på arbetsmarknaden som för några år sedan: 

 

Hur konkurrenskraftig upplever du att ni är?  

 

Nej inte alls, personalpolitik, löneutveckling vi ligger i botten vi kan inte konkurrera 

med varken statliga eller privata företag. Det finns inte en chans mot statliga företag vi 

slår dem inte varken i lön eller i arbetsförmåner. Men jag tycker att vi har hamnat efter 

mot kommunen också.  

 

Kommunen hade gått om regionen gällande löner och möjligheten att vidareutbilda sig. 

Psykiatrin har aldrig varit känd för höga löner men det har funnits annat som tidigare lockat 

nya medarbetare att söka sig dit. Psykiatrin drog till sig nya medarbetare genom 

spetskompetens och till viss del gavs möjligheten att vidareutbilda sig. Glansdagarna verkade 

vara över för psykiatrin, flera enheter beskrevs ha svårt att rekrytera ny personal och befintlig 

personal sökte sig vidare i viss utsträckning. I grund och botten beskrev enhetscheferna 

psykiatrin som en bra arbetsgivare med en väletablerad och trygg arbetsplats och till viss del 

fanns det hög kompetens med lojala medarbetare som arbetat länge inom psykiatrin. 

Intervjuperson ett beskrev personalgruppen ”det är hög kompetens och dem är ju jätteduktiga. 

Det är ingen som lyfter onödiga saker eller så. Det är en bra grupp.” Intervjuperson två 

berättade också om personalgruppen och när medarbetare sökte sig vidare till följd av 

missnöje: 
 

Jag har extremt bra personal och en bra personalgrupp. Jag har inga problem, nu har jag 

en behandlingsassistent som har fått en chefstjänst. Jag har en skötare som söker den 

nya avdelningen och jag tycker verkligen om när folk söker sig till något nytt. Jag 

tycker det är positivt man vill gå framåt. Jag vill inte ha folk som söker sig bort från det 

här till vad som helst, det är inte så att jag tar det personligt men då är det något som är 

fel. Jag vill inte att folk söker sig bort för att de är missnöjda, det har vi haft. Jag har fått 

rekrytera om halva min personal sedan jag började här på grund av att de var missnöjda. 
 

När nya medarbetare rekryterades tog enheterna personal från varandra. Redan befintlig 

personal inom psykiatrin sökte nytt arbete inom regionen och det var svårt att locka helt nya 

medarbetare. Några enhetschefer upplevde att det var bra med ruljangs i personalgruppen och 

såg det som en fördel, då det aldrig berodde på att de inte trivdes när medarbetare slutade utan 

majoriteten angav att lönen var anledningen. Enhetschefer såg också ett mönster i att yngre 

och mer oerfarna individer sökte sig till enheterna, det var lättare att få en anställning inom 

psykiatrin och på så sätt få erfarenhet för att sedan söka sig vidare. Intervjuperson nio 

beskriver sina tankar om varför medarbetare slutar: 

 

Vi är en attraktiv arbetsplats och det får jag feedback på från studenter och medarbetare 

som slutar. Men sedan kan man fundera på varför de slutar men oftast är det andra 

förklaringar. Det finns några som känner det passar inte mig, det är för hårt tryck och 
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dålig lön men många gånger är det också så att de känner nu är det dags för mig att 

gå vidare.  

 

Citatet ovan beskrev att det inte bara var en orsak som gjorde att medarbetare slutade men 

lönen var den anledning flest enhetschefer uppgav som orsak till att det var svårt att rekrytera 

nya och behålla befintliga medarbetare. Det fanns en annan kategori medarbetare som hade 

arbetat inom psykiatrin i flera år eller bytt arbetsplats inom regionen. Den något äldre 

generationen som inte ansåg att det var lika legitimt att byta arbete lika ofta. Dessa 

medarbetare upplevde enhetscheferna bidra med uthållighet och lugn, kliniska färdigheter 

samt att vara kulturbärare. Detta balanserade arbetsgrupperna med yngre mer 

framåtsträvande, utvecklingsinriktade och oerfarna medarbetare. Det fanns variationer i 

upplevelsen av att inte vara en lika konkurrenskraftig arbetsplats längre. Flera enhetschefer 

uppgav betydelsen av att ta vara på den kompetens och drivkraft som redan fanns på enheten. 

De menade att de fick göra det bästa utifrån vad som förmåddes, och att våga driva 

utvecklingen framåt tillsammans med medarbetare. 

 

 Eldsjälar som utsattes för påfrestningar. Det fanns ett enormt engagemang från alla 

enhetschefer, de brann för att leda enheterna, medarbetarna samt arbeta för att patienterna 

skulle få bra vård. Några beskrev att det var värt att ibland få en utskällning eller bli lite 

tilltufsad som människa för att få möjlighet att vara med och påverka verksamheten och göra 

skillnad. Möjligheten att påverka arbetet var begränsad och ibland tvetydig i den meningen att 

enhetscheferna kunde få ledningens stöd en dag och nästa dag hade förutsättningarna 

förändrats. Det gick inte alltid att förutse hur saker skulle landa varken hos överordnad 

ledning eller bland medarbetare. Oavsett arbetade de hårt för att få enheterna att gå runt 

utifrån förutsättningarna som fanns. Intervjuperson åtta berättade om hur överordnad ledning 

pendlade mellan vad som var okej och inte okej ”jag gått utbildningar där högre chefer säger 

att vi kan gå utanför ramarna men när jag väl går utanför ramarna är det inte så positivt. Då 

kommer det en örfil på mailen eller nått”. Intervjuperson tre beskrev sin upplevelse av hur 

enhetschefsrollen ibland kan ha en negativ inverkan ”det tar mycket kraft och energi och man 

kan bli väldigt tilltufsad som person om man inte orkar stå ut med alla krav och de 

energitjuvar som finns”. Oavsett om de ibland fick ta emot en del som enhetschef var det 

gemensamt för alla att de hade arbetat länge inom psykiatrin och de gillade sitt arbete. 

Framförallt fanns en genuin vilja av att hjälpa människor med psykisk ohälsa. 

Utvecklingsarbete var ett sätt att främja patientcentrerad vård, samtliga upplevde att 

utvecklingsarbete var det roligaste att arbeta med tillsammans med medarbetarna. Det 

varierade i upplevelsen av hur stor möjlighet och tid som fanns att arbeta med 

utvecklingsarbete på enheterna. Enhetschefer som hade en struktur för utvecklingsarbete 

beskrev mer glädje och mindre frustration i rollen som enhetschef. De beskrev upplevelsen av 

möjligheten att påverka och egenkontroll. Intervjuperson fem berättade om sin glädje till 

enhetens tvärprofessionella utvecklingsarbete: 

 

Det är jätteroligt med utvecklingsarbete tycker jag, jättekul att se gruppen växa och 

enskild medarbetare växa och ta ansvar och se vårt långsiktiga mål om vi ska bli ett 

team och arbeta tillsammans och inte bygga murar mellan olika yrkeskategorier. Att 

vara generösa med kompetens att dela med sig av den kompetens alla har, vi är på god 

väg, vi arbetar i gruppen i olika processer, hur vi vill ha det med varandra. Oavsett om 

jag är läkare eller skötare är vi kollegor på denna arbetsplats vi delar något och vi gör 
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det med respekt för varandra och vi får tänka att alla har vi något att bidra med. Det är 

jätteroligt.  

 

Flera enhetschefer beskrev utvecklingsarbete som ett glädjefyllt uppdrag som de ville skapa 

möjligheter att vidareutveckla och arbeta mer med utveckling och förbättringar. Enhetschefer 

som upplevde att tiden inte räckte till för att arbeta med utvecklingsarbete uttryckte en 

frustration och önskan om att få mer möjligheter att arbeta med det. Problemen och hindren 

beskrevs som större och fler. Intervjuperson 10 beskrev sin upplevda önskan om att få mer tid 

till utvecklingsarbete ”jag skulle vilja vara mer med bland utvecklingsarbetet på avdelningen. 

Men det är allt administrativt arbete som slukar all tid. Jag hade velat vara mer på 

avdelningen och jobbat med utveckling och rutiner och bara var med”. 

 

 

Diskussion 
 

Resultatsammanfattning 
 

Föreliggande intervjustudie hade syftet att studera hur enhetschefer inom psykiatrin upplevde 

sin roll mellan medarbetare och överordnad ledning, samt besvara frågeställningen om vilka 

dimensioner det fanns av den upplevda positionen som enhetschef. 

 Resultatet presenterades genom tre huvudteman, Nivåer av enhetschefers ledarskap, 

Strategier växte fram med erfarenhet och Ansträngningar för enhetens bästa. Nivåer av 

enhetschefers ledarskap handlade om att rollen som enhetschef var splittrad och positionen 

innebar ett behov av ständig närvaro på flera håll. Lika viktiga som medarbetare var för 

enhetschefer var även ledningsgruppen och framförallt verksamhetschefer, vilka beskrevs 

som nyckelpersoner. Överordnad ledning bestod av flera personer och hierarkin genomsyrade 

organisationen. Politiker var frånvarande och få ville satsa på psykiatrin. HR- och 

ekonomiavdelningarna påverkade enhetschefernas uppdrag, framförallt i relation till de 

närmsta personerna de samarbetade med, vilket var avgörande för enhetschefers befogenhet.  

 Strategier växte fram med erfarenhet fångade enhetschefers upplevelser om vikten av ett 

stort nätverk och goda sociala relationer både internt och externt. Enhetschefer som hade 

arbetat länge inom organisationen hade ofta ett stort nätverk och behövde inte lägga lika 

mycket tid och energi på att skapa nya relationer. Samtliga deltagare beskrev upplevelsen av 

ett högt informationsflöde och arbetstempo vilket kunde orsaka långa arbetsdagar och stress.  

Ansträngningar för enhetens bästa speglade ett stort engagemang som samtliga enhetschefer 

hade till respektive enhet. Framförallt beskrevs vilka hinder som kunde uppstå och gjorde det 

problematiskt att driva enheter framåt. En stram budget orsakade svårigheter att bedriva 

specialistvård. Det hade blivit svårare att rekrytera ny personal och behålla kompetens av flera 

anledningar.   

 

 

Resultatdiskussion 
 

 Nivåer av enhetschefers ledarskap. Diskussionen utgår från hur enhetschefer på olika 

nivåer upplevde sitt ledarskap i relation till medarbetare och arbetsuppgifter de var ålagda att 

genomföra. Vikten av goda relationer till överordnad ledning och framförallt 

verksamhetschefer tas upp.  
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  Studiens resultat visar att det under de senaste 10 åren har skett en förändring i 

enhetschefernas uppdrag. Det administrativa stödet hade tagits bort och nya datasystem 

infördes i samband med det. Administrativt arbete var numera enhetschefers 

huvudsysselsättning. Tidigare forskning har rapporterat en likande förändring som visade på 

hur verksamheter varit tvungna att dra ner på administrativa tjänster. Följderna för 

enhetschefer blev att de spenderade mindre tid med medarbetare och patienter och mer tid på 

att administrera (Dellve och Wikström, 2009). Resultatet i studien visar även att enhetschefer 

är splittrade och har svårt att räcka till och vara närvarande för sina medarbetare. Det 

saknades stringens och stöd för hur administrativa förpliktelser skulle fördelas eller prioriteras 

från överordnad ledning, vilket gjorde arbetet mer tidskrävande och skapade osäkerhet. Det 

finns flera rapporter som lyfter dilemmat om bristande stöd till enhetschefer från överordnad 

ledning (E. Berntsson, 2013; L. Berntsson, 2003). Resultatet visar att erfarenhet har en 

avgörande betydelse för hur administrativt arbete upplevs, prioriterades och hanteras. 

Enhetschefer med längre erfarenhet hade lättare att sortera bort mindre relevanta 

administrativa arbetsuppgifter och hade i regel mer tid på enheterna tillsammans med 

medarbetare vilket gjorde att de kände sig mindre stressade. Det finns inga studier som 

bekräftar att erfarenhet är avgörande för hur enhetschefer hanterar administrativa 

arbetsuppgifter. Salutogent ledarskap och KASAM med hanterbarhet och begriplighet kan 

användas för att förstå hur enhetschefer med mer erfarenhet har lättare att hantera och 

prioritera administrativa arbetsuppgifter. Det är viktigt med en stabil och strukturerad 

organisation där enhetschefer har möjlighet att få hjälp och stöd för att uppnå hanterbarhet i 

arbetsuppgifter (Hansson, 2010). Enhetschefer med erfarenhet och som hade arbetet länge 

kände till organisationen och hade därför lättare att hantera administrativa arbetsuppgifter 

utifrån kunskap, förförståelse och därmed uppnåddes begriplighet inför uppgiften (Hansson, 

2010). Resultatet i studien visar att antalet medarbetare påverkar mängden administrativt 

arbete. Fler antal medarbetare genererade mindre tid över för enhetschefer att vara med i 

arbetet på enheterna. Arbetsgrupperna var stora upp till 40 medarbetare och några 

enhetschefer var ansvariga för två enheter. E. Berntsson och Corin (2014) rapport bekräftar 

studiens fynd, att arbetsgrupperna har blivit större och att det kräver mer administrering av 

enhetschefer.  

 Tidigare forskning visar att enhetschefer som har god relation med överordnad ledning mår 

bättre och upplever högre grad av arbetsglädje (Denis et al., 2010). Resultatet i föreliggande 

studie tyder på likheter, men att det specifikt är relationen till verksamhetschefen som är 

avgörande för enhetschefers upplevda mående. Verksamhetschefer var en nyckelperson för 

enhetschefer, beroende på hur den relationen såg ut påverkades enhetschefers upplevelse av 

sin position. Verksamhetschefer som var tillgängliga, ärliga och där det fanns en ömsesidighet 

med en personlig prägel på relationen till enhetschefer värdesattes. Enhetschefer som hade en 

bra verksamhetschef upplevde i större utsträckning frihet och förtroende för att forma sitt 

uppdrag i linje med egna värderingar. För att enhetschefer ska känna frihet visar tidigare 

studier att en bra relation till verksamhetschefen är avgörande (Viitala, 2014). Enhetschefer 

vars verksamhetschefer inte var lika tillgängliga eller om det saknades ömsesidighet samt en 

personlig relation upplevde rollen som ensam samt att de kände sig mer styrda av 

byråkratiska beslut och ordningar. Resultatet liknar tidigare forskning men det skiljer sig 

något då tidigare forskning rapporterar ett missnöje riktat mot verksamhetschefer, när 

relationerna inte fungerade bra (Viitala, 2014). Resultatet i studien visar att enhetschefer som 

har fått en bra introduktion med ett bra mentorskap samt möjlighet till handledning är mer 

självsäkra i positionen som enhetschef. Handledning var relevant för att nå uppsatta mål och 

känsla av hanterbarhet (Hansson, 2010).  



 
 

30 

 Det var svårt att hitta forskning gällande politiska beslut och hur det direkt påverkar 

enhetschefer. Några studier visar på hur politiska krav märks av i verksamheter och hur beslut 

förändras beroende på vem eller vilka som har politiskt mandat (Denis et al., 2010; Ekholm, 

2012). I studies resultat framgår det att enhetschefer påverkas av politiska beslut. Det fanns 

inget direkt samarbete mellan politiker och enhetschefer. Enhetschefer upplevde psykiatrin 

som en byråkratisk organisation där besluten togs i led, besluten var sällan förankrade längst 

ner i kedjan. När besluten nådde enhetschefer skulle de införas på kort tid vilket fick negativa 

konsekvenser. Flera enhetschefer upplevde att det enda sättet var att förhålla sig neutral och 

vara överordnad ledning lojal i besluten för att inte splittra arbetsgruppen. Utvärdering av 

besluten gjordes sällan och det påverkade enhetschefers förutsättningar att driva enheter. 

 

 Strategier växte fram med erfarenhet. Huvudtemat strategier växte fram med erfarenhet 

presenteras under denna rubrik och redogör för hur goda relationer och bra kommunikation 

underlättar i enhetschefers arbetsflöde. Administrering och främst informationsflödens 

negativa inverkan på enhetschefer i kombination med otydlig struktur tas upp. 

 Resultatet i studien visar att arbetsflöden bör fortgå i jämn takt, det är viktigt för att 

enhetschefer ska hinna med arbetet, vilket är stressreducerande. Enhetschefer upplevde att det 

hade blivit ännu viktigare med ett bra arbetsflöde under det senaste decenniet då 

organisationskraven ökade i och med besparingar, högre produktionskrav och snabba 

förändringar. Resultatet kan förklaras med hjälp av job crafting teorin om att arbetsuppgifter 

är grunden till relationer i och mellan organisationer (Wrzesniewski & Dutton, 2001). 

Flertalet av inledande teorier och studier redogör för betydelsen av socialt stöd och goda 

relationer viket underlättar i enhetschefers arbetsflöde, stärker deras position och skapar 

meningsfullhet i arbetet (Antonovsky, 1996; Barker, 2001; Skagert et al., 2008; Wrzesniewski 

& Dutton, 2001). Studiens resultat liknar tidigare studier men pekar på att relationer påverkar 

arbetsflödet på fler än ett sätt, positivt och negativt. Relationen till medarbetare var viktig och 

understöddes genom att främja ömsesidigt tillit. Enhetschefer anpassade ledarskapet för att 

gynna relationen till medarbetare, flera beskrev sitt sätt att leda som personligt med målbilden 

att tillgodose medarbetares behov i största möjliga mån. Det underlättade i processer och 

utvecklingen av enheter då de fick med sig medarbetare och kunde arbeta i team. När 

samarbete och relationerna fungerade och flöt på behövde enhetschefer inte styra 

arbetsgruppen lika mycket. Barker (2001) studie går i linje med resultatet, enhetschefer är 

beroende av sociala interaktioner och relationer för att fungera som ledare. Goda relationer till 

medarbetare och överordnad ledning var avgörande för att underlätta i arbetsflödet, delegering 

och stöd i olika processer underlättade i arbetsflödet (Denis et al., 2010). Få och mindre bra 

relationer samt begränsningar eller svårigheter att kommunicera skapade ett sämre och 

långsammare arbetsflöde. Det upplevdes som hinder i arbetet, dåliga relationer kunde ta 

mycket tid och energi samt att enhetschefer kunde uppleva sig själv som dåliga och ifrågasatte 

sin kompetens. Antonovskys (1996) teorin KASAM och begriplighet kan hjälpa ledare att 

medvetandegöra hur destruktiva relationer och känslor kan förstås med hjälp av 

självkännedom och medvetenhet om egna och andras känslor och överföringar (Hansson, 

2010). Enhetschefer upplevde positionen som en balansgång mellan relationer till 

medarbetare och överordnad ledning. Hur de anpassade sitt ledarskap och valde att hantera 

relationer utifrån kunskap och erfarenhet var avgörande för utfallet. Krav-resursmodellen 

redovisar för hur krav och resurser behöver vara i balans för att en person ska klara av sitt 

arbetsuppdrag. Både krav och resurser baseras på sociala, fysiska, psykiska och 

organisatoriska faktorer (Demerouti & Bakker, 2011). Studiens resultat visar att de 

organisatoriska kraven är höga vilket orsakar stress för några av enhetscheferna. Det 
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enhetscheferna beskrev reducerade kraven var sociala resurser i from av stöd och hjälp från 

medarbetare och verksamhetschef. Enligt Demerouti och Bakker (2011) interagerar krav och 

resurser med varandra, höga resursnivåer kan skapa en tolerans mot höga krav vilket 

motverkar stress. Studien av Ekholm (2012) rapporterade att resursnivån varierade hos 

enhetschefer och de som hade få resurser hade svårare att möta kraven och blev lättare 

stressade. 

 Studien visar att det administrativa arbetet kan vara en kravfylld arbetsuppgift liksom 

informationsflödet, vilket således är en administrativ uppgift, men den sticker ut i studiens 

resultat då flera enhetschefer beskriver informationsflödet som en stressrelaterad 

arbetsuppgift. Krav-resursmodellen ger en bra beskrivning på hur krav kan gå från 

motiverande till övermäktiga och orsaka stress. Stress till följd av höga krav kan kopplas till 

organisatoriska faktorer (Demerouti & Bakker, 2011). Även i KASAM är balansen mellan 

krav och resurser viktig för att uppnå hanterbarhet i arbetsuppgifter (Hansson, 2010). Flera 

tidigare studier visar att kravfyllda arbetsuppgifter i längden orsakar stress hos enhetschefer 

(Ekholm, 2012; Skagert et al., 2008). På sättet information förmedlades och att det inte 

skedde konsekvent beskrev samtliga deltagare i studien som påfrestande och tidskrävande. 

Många gånger skickades samma information från olika personer. Konsekvenserna av ett högt 

inflöde av information var att mycket slängdes eller att information förmedlas till medarbetare 

utan att det var genomarbetat. Medarbetare påverkades negativt när information som inte var 

genomarbetad kommunicerades ut, det blev otydlig och skapade osäkerhet i arbetsgruppen. 

Det finns inga tidigare studier som verifierar att informationsflöde orsakar stress eller att det 

är ett överhängande dilemma i positionen som enhetschef. 

 

 Ansträngningar för enhetens bästa. Resultatet som diskuteras under denna rubrik visar på 

påfrestningar som enhetschefer utsätts för. Det visar även att det har blivit svårare att 

rekrytera nya medarbetare och att hålla budgeten är en svår uppgift.  

 Resultatet i studien visar att besparingskrav som kommer uppifrån präglar enhetschefers 

roll i stor utsträckning. För en del enhetschefer resulterade det i svårigheter att rekrytera nya 

medarbetare vilket berodde på låga löner och höga produktionskrav. Enhetschefer hade inte 

samma möjlighet att kompetensutveckla medarbetare längre. Psykiatrin hade under de senaste 

åren tappat mycket personal, de som sökte sig till enheterna var unga och ofta nyexaminerade. 

Besparingskraven påverkade även patienterna, vårdköerna ökade som till viss del berodde på 

att det saknades personal. Det var brist på lokaler, flera enheter var trångbodda på olika sätt. I 

vissa fall fanns det för få rum till personalen och andra saknade rum till patienterna, 

patientsäkerheten riskerades. Resultatet visar att många problem som kan kopplas till 

besparingskrav hamnar på enhetschefers bord och orsakas av en för snäv budget. Besparingar 

är inte det enda området som ställer motstridiga krav på enhetschefer men det skapar stora 

brister i patient- och personalvård. Dellve och Eriksson (2013) studie liknar resultatet, de 

redogör för att enhetschefer har höga krav på sig att nå resultat till låga kostnader, samt att 

deras trovärdighet inför överordnad ledning ökar om de lyckas hålla budgeten (Skagert et al., 

2008). Det är många krav och utmaningar enhetschefers ställs inför framförallt 

organisatoriska krav.  

 Vad som ligger i dras uppdrag att lösa och vad är samvetsfrågor de måste stå ut med att 

bära utan att bli allt för stressade går inte att avgöra utifrån resultatet i föreliggande studie. 

Det som tydligt framgår är vikten av stöd från medarbetare och verksamhetschefer. 

Sammanfattningsvis genomsyras de deltagande enhetschefernas upplevelser i studien av höga 

organisatoriska krav och få organisatoriska resurser. Det är enhetschefernas egna resurser i 

form av kompetens och erfarenhet i kombination med ett bra stöd från verksamhetschefer och 
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medarbetare som gör att enhetschefer klarar av att utveckla egna strategier för att hantera 

kraven. 

 

 

Metoddiskussion  
 

Mot bakgrund av att studien syftar till att beskriva hur enhetschefer i psykiatrin upplever sin 

position valdes IPA som metod. Smith et al. (2010) beskriver att det är frågeställningen som 

styr valet av metod och inte tvärtom. IPA-metoden används i studier med avsikt att undersöka 

hur människor upplever, erfar och förstår sin levda värld, med utgångspunkt från ett specifikt 

sammanhang. Erfarenheter och upplevelser av rollen som enhetschef i psykiatrin samt hur de 

intervjupersonerna förstår och skapar sin verklighet utifrån den specifika rollen beskrivs i 

studien men hjälp av IPA som metod. Valet av IPA-metoden i föreliggande studie gjordes då 

metoden passar frågeställningen och kombinationen av fenomenologi, hermeneutik och 

ideografi möjliggör att djupgående undersöka och analysera deltagarnas erfarenhet och 

upplevelse. Enligt Smith et al. (2010) gör kombinationen det möjligt att förstå ett fenomen 

genom fenomenologiskt synsätt, analysen sker till stor del utifrån den hermeneutiska cirkeln 

samt att ideografin tillför fokus på de specifika delarna i studien.  

 

 Förförståelse. Det finns en förförståelse inför valt ämne då jag arbetar i psykiatrin och 

känner till organisationen sedan innan. Förförståelsen var till fördel då jag hade en viss 

kunskap om vilka områden som var relevanta att belysa genom egen erfarenhet i kombination 

med genomläsning av tidigare forskning inom området. Förförståelsen kan dock ha påverkat 

deltagarna vid intervjuerna även om ambitionen var att förhålla sig neutral vid genomförandet 

av dessa, samt att genomföra analysprocessen med ett kritiskt förhållningssätt. Enligt Smith et 

al. (2010) är det en fördel att ha en viss kunskap inom området då det kan vara lättare att få 

deltagare till studien. Förförståelsen kan dock påverka intervjupersonen eftersom intervjun 

sker i ett samspel mellan forskare och deltagare.  

 

 Urvalsförförande. Deltagarna valdes noggrant ut med avsikt att de skulle kunna besvara 

syftet och frågeställningen i studien. Urvalet var homogent i den bemärkelsen att samtliga 

enhetschefer var anställda i samma region och arbetade i psykiatrin. Det hade varit möjligt att 

begränsa urvalet ytterligare genom att exempelvis endast ta med enhetschefer i öppenvården 

eller de som arbetat ett visst antal år. Bryman (2018) beskriver det som ett kriteriestyrt urval. 

Vid tillämpning av IPA ska urvalet vara homogent det är upp till forskaren att avgöra vilka 

begränsningar som är lämpliga. Deltagare ska kunna kan svara på det specifika syftet men 

samtidigt kan det vara viktigt att få en viss variation och som ger olika perspektiv i studien 

(Smith et al., 2010). Antalet deltagare valdes utifrån möjligheten att få en djup och bred 

förståelse samt en mer detaljerad beskrivning av rollen som enhetschef i psykiatrin. Smith et 

al. (2010) beskriver att det urvalet i en IPA studie är relativt litet då analysförfarandet är 

omfattande, men det finns flera sätt att välja antalet deltagare på. Med färre antal deltagare, en 

till sex personer, i en studie uppnår forskaren ett mer djupgående och specifikt material från 

en enda eller några få deltagare. Det kan vara en fördel om deltagarna intervjuas fler än en 

gång vid val av färre deltagare, detta för att uppnå djupare perspektiv av upplevelsen. Det 

sättet ställer högre krav på forskaren i analysförfarandet. Fler deltagare, sex till 10, ger en 

bredare ingång med fler infallsvinklar och kräver färre intervjutillfällen (Smith et al., 2010). 

Det var inte aktuellt att intervjua deltagarna mer än en gång då antalet deltagare var 10 i 

föreliggande studie.  
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 Validitet och reliabilitet. Gällande validitet och reliabilitet kopplat till kvalitativ forskning 

finns det olika uppfattningar om vad som bör tas upp och hur representativt en studie är 

(Bryman, 2018). Enligt Bryman (2018) är ett förhållningssätt att studier är representationer av 

verkligheten men det kan finnas andra lika trovärdiga representationer. Det förhållningssättet 

till validitet och reliabilitet liknar IPA-metodens. Genomförandet av studien gjordes med 

hänsyn och medvetenhet inför deltagare och processen i helhet. Smith et al. (2010) beskriver 

att det är viktigt att arbetet sker medvetet och med en öppenhet genom hela processen, 

framförallt vid intervjuförfarandet och analysen. Smith et al. (2010) rekommenderade att 

genomföra pilotintervjuer för att förbättra intervjuguiden. Två pilotintervjuer gjordes för att 

bearbeta frågorna och undersöka om de svarade på syftet och frågeställningen. Enligt Bryman 

(2018) ger pilotintervjuer den som intervjuar en vana och säkerhet inför kommande 

intervjuer. En genomläsning inom området gjordes för att välja relevanta frågor till 

intervjuguiden.   
 Samtliga deltagare som intervjuades till studien var öppna och ville prata om rollen och 

upplevelsen av att vara enhetschef. De var positiva inför ämnet och såg ett högre syfte med att 

delta genom att belysa svårigheter samt upplevelse av det som var bra i positionen som 

enhetschef. Svårigheter som uppstod gällande intervjuförfarandet var att några hade lite tid 

och upplevdes stressade under intervjun trots avtalad tid. Under intervjun hamnade några 

deltagare på sidospår och information som inte var relevant för studiens syfte eller 

frågeställning gavs. Intervjupersonerna valde själva plats, tid samt att de informerades om 

förfarandet innan både skriftligt och muntligt, det får deltagarna att slappna av mer enligt 

Smith och Osborn (2003). Mättnad uppnåddes inte i studiens helhet, det uppnåddes mättnad 

inom några ämnen som togs upp under intervjun. Områden där mättnad uppnåddes var i 

upplevelsen av administrativt arbete, stöd från HR och ekonomi samt informationsflöde. I 

kvalitativ forskning kan det vara svårt att innan avgöra hur många deltagare som behövs för 

att uppnå mättnad (Bryman, 2018). Andra svårigheter som uppstod var att genomföra 

analysen på en lagom nivå för att få tiden att räcka till och samtidigt få med allt av relevans i 

resultatet. Smith et al. (2010) menar att det är svår att ge riktlinjer för hur lång tid det kommer 

ta att analysera en transkriberad intervju då det är högst personligt och beroende på forskarens 

tillvägagångssätt. De menar att det kan ta allt från en vecka till flera veckor att analysera en 

intervju. Syftet med studien är inte att uppnå en bredd utan snarare att tillföra kunskap till 

forskningsområdet genom djupare förståelse av fenomenet. Fler detaljer och fylliga 

redogörelser är avgörande för att bedöma om studien kan överföras på en annan miljö. Smith 

et al. (2010) beskriver att det är upp till läsaren att avgöra om studien är användbar, utifrån 

om läsaren har nytta av resultatet i praktiken. Det är svårt att avgöra om studien går att 

överföra på andra organisationer utifrån det begränsade antalet personer som deltog i studien. 

Styrkan med studiens resultat är att tidigare forskning inom hälso- och sjukvården stöder 

resultatet beträffande enhetschefers upplevelser av positionen mellan högre ledning och 

medarbetare. Det hade gått att utföra studien igen men det är svårt att replikera en kvantitativ 

studie då det sociala sammanhanget för det som undersöktes kommer att förändras och 

resultatet inte kommer bli detsamma (Bryman, 2018).  
 Tolkningen av intervjuerna hade jag kunnat göra ännu djupare och på en mer abstrakt nivå 

genom att lägga ner mer tid på analysen. Enligt Smith et al. (2010) är analysprocessen väldigt 

personlig och utvecklande, det finns sällan rätt och fel. En fördel kan vara att jag var ensam i 

genomförandet av analys, tolkning och intervjuer vilket innebar att det i större utsträckning 

genomfördes konsekvent. Enligt Bryman (2018) är det svårare att analysera och tolka 

resultatet konsekvent och lika om det är fler än en som genomför studien. Det kräver 
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erfarenhet från att tidigare ha gjort studier med IPA som metod för att förstå omfattningen och 

komplexiteten i analysen. Eftersom föreliggande studie är min första IPA studie kan det ses 

som en begränsning då jag inte har någon tidigare erfarenhet av metoden.  

  
 

Slutsatser 
 

Jag anser att det finns tre nya upptäckter i studien som tidigare forskning inte tar upp. Den 

första upptäckten är att enhetschefer kan uppleva stress till följd av ett högt informationsflöde. 

Andra upptäckten är att verksamhetschefers stöd har en potential att vara det viktigaste för att 

enhetschefer ska må bra i sin position, de stärker enhetschefers resurser. Den sista upptäckten 

är att erfarenhet kan ha betydelse för hur enhetschefer klarar av att hanterar administrativt 

arbete, dilemman och hinder som kan uppstå dagligen i deras position. 

 Dimensionerna beskrivs genom den mångfald av upplevelser som finns inom ramen för 

samtliga enhetschefers beskrivning av positionen. Förslagsvis kan resultatet användas till att 

medvetandegöra för yrkesverksamma i offentlig sektor hur enhetschefer i psykiatrin kan 

uppleva sin position. Studien kan inspirera och influera verksamheter att själva titta på hur 

deras enhetschefer upplever sin position för att locka nya medarbetare och få befintlig 

kompetens att stanna. Att minska informationsflöde och arbeta mer med stöd från 

verksamhetschefer är praktiska exempel på viktigt utvecklingsarbete. Studien ger även förslag 

på teorier och andra studier som kan användas i praktiskt arbete för att utveckla enhetschefers 

position. En viktig aspekt är hur nya enhetschefer kan få en bättre introduktion, att tidigt få 

mer tid till arbetet med medarbetare och skapa viktiga sociala relationer. Enhetschefer och 

framförallt personer med erfarenhet behövs i verksamheterna, de gör skillnad för primärt 

medarbetare men också för patienter.  

 Det behövs mer forskning för att förstå upplevelsen av den komplexa positionen som 

enhetschefer har. Föreliggande studie visar att det saknas forskning om hur politiska beslut 

påverkar enhetschefer och deras förutsättningar att utföra sitt uppdrag. Det finns behov av en 

direkt koppling mellan politiker och enhetschefer, då politiska beslut påverkar enhetschefers 

position och uppdrag. Studiens resultat visar att det kan vara svårt att behålla medarbetare och 

rekrytera nya på grund av låga löner. Ett förslag till vidare forskning är att undersöka hur 

ständiga besparingskrav påverkar kulturen, ledarskap och medarbetare i offentliga 

verksamheter. Det hade även varit intressant att undersöka vilken koppling som finns mellan 

stora arbetsgrupper, administrativt arbete och vad enhetschefer lägger sin arbetstid på.  
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Middle managers in psychiatry 

Experiences of the position in between 
 

Sanna Jönsson 

 

A centralization of the Swedish healthcare system over the last decade has 

led to higher demands on middle managers. The study focuses on how 

middle managers, in the psychiatry department, experience their position 

between employees, senior management, and dimensions of the 

position. The study was conducted with semi-structured interviews where 

10 middle managers from the psychiatry field participated. The IPA-method 

was followed throughout the entire procedure. The result was presented in 

three main themes that reflected the experience of their position. The 

conclusions was that experience could be integral to how middle managers 

handled their assignment. The information flow was high and tended to 

cause stress for many of the participants. Relationships with senior 

management showed to be an important factor for middle managers 

wellbeing and presented itself as a resource. There are many organizational 

requirements that middle managers have to live up to, resources can be 

crucial to meeting said requirements. 

Keywords: middle management, leadership, psychiatry, healthcare,  

job demands-resources  

 

 


