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SAMMANFATTNING 

BAKGRUND: Det är mellanchefer som har det yttersta ansvaret på enheten och det har visat 
sig att ledarskapet har en avgörande betydelse för arbetsmiljön och hur medarbetarna mår. 
Forskning visar att trivs inte medarbetarna skapar det inte bara ett bristande välbefinnande 
hos dem själva utan det påverkar även deras arbete med patienterna. Tidigare forskning visar 
att de tre ledarstilarna som framstår som är mest effektiva inom vården är det transaktionella-
, transformativa- och situationsanpassade ledarskapet. SYFTE: Syfte med studien är att 
undersöka mellanchefers syn på och erfarenhet av att skapa trivsel på arbetsplatsen. 
Frågeställningarna är hur uppfattar och beskriver mellanchefer vad arbetstrivsel är och hur 
uppfattar och beskriver mellanchefer sitt eget ledarskap för att skapa arbetstrivsel. METOD: 
Tio induktiva halvstrukturerade kvalitativa intervjuer med mellanchefer inom sjukhusvården 
i Västra Götalandsregionen genomfördes. Cheferna var verksamma inom kirurgi, ortopedi, 
psykiatri, barn och medicin på sju olika sjukhus. RESULTAT: Mellancheferna upplever att 
trivsel handlar om att medarbetarna ska må bra och ha en känsla av glädje av att få arbeta inom 
sin verksamhet. För att alla ska trivas är det viktigt med en stärkande arbetsplats där 
bemanning, arbetsbörda och attityder har betydelse för trivseln. Cheferna upplever att deras 
ledarskap måste vara bekräftande och flexibelt för att kunna anpassa sig efter gruppens 
mognad. KONKLUSION: För cheferna handlar det om att ha rätt bemanning och att 
arbetsbördan ska vara optimal för medarbetarna samt att medarbetarnas attityder har stor 
betydelse för trivsel. För chefer har det bekräftande ledarskapet en stor betydelse och det gäller 
att vara flexibel i sitt ledarskap och anpassa sig efter gruppens mognad och arbetssätt. 
 
Nyckelord: ledarskap, mellanchef, trivsel, vård.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

BACKGROUND: Middle managers bear the ultimate responsibility on ward units, and as it 
turns out it is not the leadership itself which effects co-workers wellbeing, but it is the 
leadership that may have an effect on the working environment. Research shows that 
dissatisfaction of their working environment do not only affect the co-workers own wellbeing, 
but also the care of their patients. Previous research show that the three most efficient leader 
roles within health care are the transactional, the transformational and the situational 
leaderships. Purpose: the purpose of this study is to examine middle managers attitudes to 
and experiences in co-workers wellbeing in their workplace. The formulated questions 
concern how middle managers understand and describe well-being in the workplace and 
how middle managers understand and describe their own leadership in order to create 
well-being in the workplace. Method: ten inductive qualitative interviews were made with 
middle managers within in hospital care in Västra Götalandsregionen. The managers work 
within surgery, orthopaedic care, psychiatric care, paediatric care and medical care in 
seven various hospitals. The interviews were carried out through a method inspired by a 
phenomenographical approach. Results: the middle managers feel that wellbeing means 
that their co-workers feel well and that they feel delighted to work within their work unit. 
In order to create wellbeing for all co-workers a leadership which strengthens the co-
workers and that creates security is required. The middle managers feel that their work 
with creating wellbeing in the workplace requires that they adapt their leadership to the 
maturity and attitudes of the group, staffing and workload. In order to create well-being a 
working environment which strengthens all co-workers and that considers staffing, 
workload and attitudes is required. The managers experienced that their leadership 
should be affirmative and adaptable with consideration to the maturity of the group. 
Conclusion: according to the managers, well-being in the workplace depends on a 
adequate number of staff and an optimal workload on the co-workers. The attitude of the 
co-workers also plays an important part in creating well-being in the work-place. In order 
to obtain well-being in the workplace, the managers mean that an affirmative leadership 
with a flexible approach that considers various groups’ maturation and way of working is 
of a major importance.      
 

Keywords: caring, leadership, middle chief, wellbeing 
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1 BAKGRUND 

1.1 Inledning 

Av egen erfarenhet vet jag att det är både fysiskt och psykiskt påfrestande att arbeta inom 
vården och det är därför oerhört viktigt med en fungerande arbetsmiljö.  

Västra Götalands län är ett av Sveriges största län och inkluderar totalt 18 sjukhus, varav 
några hör samman med de fyra sjukhusgrupperna Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-
sjukvården, Skaraborgs länssjukhus och Södra Älvsborgs Sjukhus. Att vara mellanchef inom 
en verksamhet på något av dessa sjukhus är ett stort åtagande (vgregion.se, 1.). De har det 
yttersta ansvaret inom verksamheterna och är de personer som kan påverka och utveckla 
arbetet. Chefskapet är en process med inflytande över medarbetarna för att styra, strukturera 
och underlätta deras arbete. Det är en social process med ett långsiktigt förändringsbart 
arbetssätt (Rosengren, 2014).  

En god arbetsmiljö kännetecknas av bland annat av att chefen ser till att det finns en 
fungerande kommunikation och att det finns ett socialt stöd för medarbetarna (Nyberg, Bernin 
& Theorell, 2008). Arbetskraven ska stämma överens med deras resurser (Vingård, 2004). De 
arbetsplatser som har en god arbetsmiljö med möjligheter till utveckling är enligt 
Csikszentmihalyi (2004) en attraktiv arbetsplats. 

Arbetsmiljöverket (2015) menar att arbetsmiljön handlar inte bara om att förebygga olyckor 
och ohälsa i arbetet, utan arbetets innehåll påverkar miljön i stor utsträckning. Målet är att 
arbetsmiljön ska ge ett positivt utbyte i form av arbetstillfredsställelse, ett rikt arbetsinnehåll, 
gemenskap och personlig utveckling. Arbetsmiljön måste sättas i relation till arbetets natur 
och till den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Det ställs även krav på att arbetet 
ska anpassas till medarbetarnas olika förutsättningar, både fysiska och psykiska. Det innebär 
att en bedömning ska göras av arbetsmiljön, som involverar organisation, arbetets 
uppläggning och innehåll. Bedömningen måste ta hänsyn till att alla är olika. Arbetsplatsen 
måste ta hänsyn till vad som passar olika medarbetare. Sociala och psykiska förutsättningar 
ska beaktas. Målet är att arbetet ska kännas meningsfullt. Chefen ska sträva efter att lägga upp 
arbetet för att underlätta umgänge mellan medarbetarna och ge ett sammanhang mellan deras 
arbete. Medarbetarnas möjlighet att sköta sitt arbete självständigt är av vikt för att de ska 
känna arbetstillfredsställelse. Genom självständighet och ansvar skapas förutsättningar för att 
medarbetarna ska kunna delta aktivt i arbetsmiljöarbetet.  

Även medarbetarna har ett ansvar för arbetsmiljön vilket innebär att de ska medverka i de 
åtgärder som behövs för en god arbetsmiljö. Samarbetet mellan medarbetare och chef är en 
grundförutsättning för att skapa goda arbetsförhållanden (Arbetsmiljöverket, 2015). De 
medarbetare som känner sig mindre nöjda med sin insats efter dagens arbete kan bero på att 
enheten har begränsade resurser utifrån de vårdbehov som finns. Arbetsmiljön kan påverkas 
negativt och resultera i ökat antal sjukskrivningar med stress som symptom. Om enheten ser 
till att medarbetarna känner motivation och engagemang kan göra att arbetsmiljörelaterade 
problem minskar. Lyhördhet hos medarbetare och chef kan påverka och ha en avgörande 
betydelse för enheten ska kunna utvecklas och ser till att alla medarbetare arbetar i en positiv 
vårdmiljö (Rosengren, 2014).  
 



 

 9 

För dagens vårdchefer baseras mycket arbete på att rekrytera och få sina nuvarande 
medarbetare att stanna kvar. Det genomförs studier som berör varför sjuksköterskor slutar 
inom vården, men desto mindre forskning varför andra stannar kvar. Ur ett vetenskapligt och 
samhällsintresse är det betydelsefullt att studera arbetsmiljön inom vården. Eftersom chefen 
har ansvaret för arbetsmiljön (Rosengren, 2014) vill jag undersöka deras upplevelser och 
erfarenheter. Avsikten med det här arbetet är att lyfta fram deras syn på trivsel och skapa 
intresse hos andra chefer i deras arbete med den goda arbetsmiljön. Tillsammans skapar vi en 
ökad förståelse med bredare kunskap om det mångsidiga arbetet med trivsel inom vården.  

1.2 En trivsam enhet 

En arbetsplats klimat ska kännetecknas av positiva attityder och stor arbetsglädje (Angelöw, 
2002). Arbetsgruppen sammanhållning bidrar till en positiv självbild och kan medverka till 
välbefinnande hos medarbetarna. Då medarbetarna spenderar nästan en tredjedel av dygnet 
på sina arbetsplatser kan den psykosociala arbetsmiljön både leda till att de mår bättre eller 
sämre. Ju sämre välbefinnande desto längre produktivitet, sämre beslut och högre 
sjukfrånvaro (Kazemi, 2009).  

På senare tid har en god arbetsmiljö visat sig vara baserad på ”friskfaktorer i arbetslivet”. 
Tydliga och rimliga mål samt checklistor är friskfaktorer som skapar förutsägbarhet och 
främjar hälsa (Angelöw, 2002; Hult, 2008). De främjar inte bara medarbetarnas fysiska och 
psykiska hälsa, utan även organisationens omsättning och lönsamhet. Arbetsplatser som 
förvaltar arbetsmiljön skapar en säkerhetsplan som i största möjliga utsträckning förhindrar 
eller minskar ohälsa (Sandmark, 2011).  

Enligt Seyr och Vollmer (2014) är det sex komponenter som måste ingå i ett fungerande 
arbetsklimat; Större delen av gruppen ska känna att de kan uttrycka sina åsikter, det ska finnas 
öppen kommunikation bland medarbetarna, medarbetarna ska kunna lösa små konflikter 
sinsemellan, de ska kunna stötta varandra, lita på varandra, känna ansvar för varandras 
arbetsmiljö, och hysa respekt för varandra. Det här ökar medarbetarnas delaktighet i 
förändringsarbeten. Ju bättre arbetsklimat desto större chans att medarbetarna känner att de 
kan föra fram sina åsikter och känner sig delaktiga i beslut. Forskning visar även att 
medarbetares inverkan och delaktighet i arbetet har stor påverkan på deras 
arbetstillfredsställelse (Cox, Zagelmeyer och Marchington, 2006).  För att skapa delaktighet 
krävs det att chefen är stöttande och ger en klar analys över hur situationen på organisationen 
ser ut och vad som krävs av varje medarbetare. Stöttande och uppmuntrande kommunikation 
är mest uppskattade hos medarbetarna enligt Graeser (2011). På sjukhus där medarbetarna 
ofta arbetar med svåra och tunga patienter är det av stor betydelse att de tillåts att känna glädje 
under de tuffa omständigheterna och de stannar kvar på sin enhet där chefen ser dem som 
värdefulla individer för enheten (Fransson Sellgren, Ekvall och Tomson, 2008; Cowden, 
Cummings och Profetto-McGraths, 2011).  

1.3 Vårdledarskap 

På sjukhus leder mellanchefer resultatinriktade enheter med fokus på vårdproduktion. 
Cheferna har olika formella kompetenser, men på senare tid har dock cheferna rekryterats från 
andra yrkesgrupper så som ekonomer eller ingenjörer. Men oftast är chefen kunnig inom det 
egna området exempelvis en sjuksköterska på en vårdavdelning och en läkare inom sektionen, 
vilket resulterar i att en kollega leder en kollega (Carlström, 2009).  
      Mellanchefen är den som har det yttersta ansvaret på avdelningen och är ett yrke där 
personen i fråga kan påverka och utveckla verksamheten genom att ta beslut och sätta upp mål 
(Rosengren, 2014). I dagens sjukvård har de dock ett för litet utrymme för att vara just chefer. 
Ekonomi och personalplanering tar den mesta tiden, vilket gör att de inte kan ägna sig mer åt 
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de övergripande frågorna. Samtidigt ska de hålla sig uppdaterade kring nyheter om ny 
forskning (Carlström, 2009; Rosengren, 2014; Wikström och Dellve, 2009). I många 
organisationer är det hälsofrämjande arbetet inte alltid en prioritet utan det upplevs mer som 
en ytterligare arbetsuppgift att hinna med (Gurt, Schwennen och Elke, 2011).  

Idealen om ledarskapet har förändrats genom åren på grund av dess decentralisering och 
plattare organisationer i riktning mot ledarskapet som ska driva utveckling genom att motivera 
och stimulera sina medarbetare (Rosengren, 2014). Forskning visar att ledarskapet har en 
avgörande betydelse för arbetsmiljön och hur medarbetarna mår (McKee, 2011; Nielsen, 2009; 
Tafelin, 2011).) Ledarskapet är till för att motivera och ta fram det bästa ur sina medarbetare 
(Humphrey, 2012.). När medarbetarna ska utföra en viss uppgift och chefen har kompetens 
inom området gäller det att chefen delar med sig av sin kunskap, för att stärka medarbetarna. 
Det leder i sin tur till att medarbetarna utför uppgiften på ett bättre sätt som ger dem ett ökat 
välmående (Liu, Siu och Shi, 2010). 

1.4 Produktivt ledarskap 

Ett ledarskap som ger förutsättningar för att medarbetarna ska lyckas med sitt arbete skapar 
mest engagemang hos dem (Alfes, Truss, Soane, Rees och Gatenby, 2013). Tidigare forskning 
visar att en chef som enbart fokuserar på uppgifter skapar inte ett långsiktigt fungerande 
arbete. Det ledarskap som lägger vikt på individen och är relationsorienterad har stor möjlighet 
att få ut välmående sjuksköterskor som producerar god vård (Cummings, MacGregor, Davey, 
Lee, Wong, Lo, Muise och Stafford, 2010). 

Forskning av Chiok Foong Loke (2001) visar att ett uppmuntrande ledarskap med 
omtänksamhet har störst effekt på produktiviteten bland sjuksköterskor. När arbetsbördan är 
tung är det av betydelse att chefen uppmuntrar medarbetarna för att de ska stanna kvar på sin 
arbetsplats och uppmärksammar små framsteg för att de ska känna motivation. Ett ledarskap 
som lär sjuksköterskorna att agera och tänka själva har stor effekt på arbetsmiljön och 
produktivitet. Det är betydelsefullt för chefen att utmana medarbetarna med arbetsuppgifter 
för att påverka arbetsmiljön, produktiviteten och deras arbetsglädje, men i för stor mängd ger 
det motsatt effekt.  

Forskning av Rees och Porter (1998) visar att relationen mellan chef och medarbetare är 
värdefull för att få medarbetarna att producera bättre vård. Det spelar en stor roll hur 
entusiastiskt chefen för fram information och vilket ansvar den lägger över på medarbetarna. 
Det är alltså av vikt för chefen att noga överväga vilka beslut och vilket ansvar som ska föras 
över på medarbetarna. Chefen ska även fundera över hur framsteg ska firas, för att genom vara 
för sträng kan skapa motstånd eller otrygghet hos medarbetarna.  

Black (2012) menar att när medarbetarna inte trivs eller har ett bristande välbefinnande får 
det stora konsekvenser för patientvården. De enheter som lägger fokus på medarbetarnas 
välbefinnande har en bättre patientvård. Den största effekten för att skapa ett gott 
välbefinnande hos samtliga vilket resulterar i god patientvård är genom att involvera 
medarbetarna i olika beslut.  

1.5 Förändringsbart ledarskap 

Att vara chef inom vården innebär att ständigt anpassa sig till förändringar och 
utvecklingsarbete. Det gör att chefen måste vara effektiv och anpassningsbar (Yukl, 2006). För 
att möta och hantera sjukvårdens ständiga förändringar måste chefen var kreativ och skapa en 
arbetsmiljö med välfungerande grupper och samtidigt se till individuella behov (Fransson 
Sellgren et al., 2008).  

Att bedriva förändringar är inte enkelt utan det krävs det att chefen besitter någon form av 
förändringskompetens (Andersson, 2010) och sättet chefen väljer att implementera 
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förändringen har betydelse för medarbetarnas attityd till den (Solman, 2010; Wikström & 
Dellve, 2009). De förändringar som successivt sker över tid gör det viktigt för chefen att 
tydliggöra varför förändringen ska ske och vad som förväntas av alla. Ett öppet klimat med 
reflektion och diskussion gör att medarbetarna förstår och känner sig bekväma med 
förändringen. Medarbetare inom vården som är medvetna om en förändring kan applicera den 
samtidigt som de ger patienten bästa möjliga vård (Solman, 2010). 

Forskning av Giæver och Hellesø (2010) visar vilka känslor sjuksköterskorna hade när ett 
nytt datasystem skulle införas. De tyckte inte att ledningen hade planerat förändringen på ett 
bra sätt så de kände stress, motvillighet samt kände sig ledsna och arga över att de inte förstod 
systemet och kände sig därför inkompetenta. Processen gick inte till på ett bra sätt, varken 
innan eller när systemet väl var igång. De hade många frågor kring förändringen och systemet, 
och det var många frågor som de borde haft svar på innan. Sjuksköterskorna upplevde även att 
när de ställde frågorna till ledningen fick de inget svar, för inte ens ledningen visste svaret. 
Istället fick de själva försöka förstå och lösa olika problem på egen hand, vilket skapade 
frustration över att ledningen inte tog sitt ansvar för problemen. Sjuksköterskorna upplevde 
även att förändringen skedde för snabbt och att de inte fick tydlig information. De tyckte att 
utbildningen var dålig och över en natt antogs det att de alla skulle kunna den. Samtidigt 
uttryckte de att det var den högre ledningen som hade infört systemet alldeles för snabbt, så 
inte ens medarbetarnas chefer hade någon makt att påverka själva processen.  

Karin Andersson (2010) som har studerat förändringsarbete inom sjukvården som visar att 
chefen måste stimulera medarbetarna och ge dem ansvar i förändringen för att få dem 
motiverade. Det är betydelsefullt med reflektion och nytänkande för att hålla motivationen 
uppe bland samtliga medarbetare. För att förändringen ska leda till en förändring är det viktigt 
med delaktighet och det skapas genom att chefen ser till att det finns trygghet, god 
kommunikation, ger ansvar och belöning. Lyckas chefen med detta ökar möjligheten för att 
arbetet verkligen leder till en förändring. En utmaning som chefer ofta upplever är att de måste 
lära medarbetarna att se möjligheterna med förändringen. Genom att lära sig av varandra kan 
de utvecklas som individer och grupp. En metod kan vara att chefen skapar ansvarsgrupper 
och inrätta planeringsdagar för att se till att alla är delaktiga och att arbetet går framåt. 

1.6 Ledarskap och ledarskapsstilar 

1.6.1 Ledarskapsstilar 

Det finns många ledarstilar och många studier har gjorts för att försöka utvisa vilka beteenden 
som generellt ger bäst effekt. I störst utsträckning har forskning framförallt handlat om en 
auktoritär ledarstil kontra en demokratisk. Den auktoritäre ledaren beskrivs som ”kör över” 
och dominerar, medan den demokratiske ger medarbetaren frihet att skapa delaktighet. Denna 
beskrivning är dock så pass endimensionell att den har kritiserats. Att vara en chef innebär att 
kunna anpassa sin ledarstil efter varje situation. En framgångsrik stil kan vara bra i en viss 
situation och samtidigt resultera i förödande effekter i en annan situation (Lundin och 
Sandström, 2010; Rosengren, 2014).  

Ledarskap bestäms bland annat efter gruppens färdighet, erfarenhet, synsätt, personlighet 
och ålder. Ett gott chefskap handlar om att vara flexibel och alternera ledarstil beroende på 
enhetens situation och utvecklingsnivå, en jämnvikt mellan relation (intresse för människan) 
och resultatet (intresse för samarbete vid olika arbetsuppgifter) för att skapa en effektiv vård. 
Dessa egenskaper är bra i ett vårdledarskap som kan anpassas till dess förutsättningar som 
förändras över tid beroende på gruppens utvecklingsfas (Rosengren, 2014).  

Rosengren (2014) anser att ett chefskap ansvarar för att utveckla och förbättra vården. 
Chefskapet är process med inflytande över medarbetarna för att styra, strukturera och 
underlätta deras arbete. Det är alltså en social process och ett långsiktigt förändringsbart 
arbetssätt. Giltinane (2013) menar att det finns i särklass tre ledarstilar som används mest 
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inom vården; det transaktionella-, det transformativa- och det situationsanpassade 
ledarskapet. Det transformativa ledarskapet bygger på medarbetarnas styrkor, medan det 
transaktionella ledarskapet fungerar som en kommunikatör och coach i det transformativa 
ledarskapet. Ett situationsanpassat ledarskap är lämpligt inom vården då modellen är flexibel 
mellan kontroll, coachning och handledning utifrån ständiga förändrings- och 
förbättringssituationer (Rosengren, 2014).  

1.6.2 Transaktionellt ledarskap  

Det transaktionella ledarskapet innebär att ledaren motiverar sina medarbetare att arbeta i 
utbyte mot en belöning (Yukl, 2012), vilket har visat sig vara positivt för medarbetarnas 
tillfredsställelse och arbete (Judge och Piccolo, 2004; Bass, 1995). Medarbetarna belönas om 
de utför ett arbete på ett bra sätt. En transaktionell ledare lägger dock sitt fokus på bedrifter 
och ser ingen värdering varken i individen eller i gruppen. Detta arbetssätt kan däremot vara 
bra när det kommer till specifika arbetsuppgifter eller vid deadlines, eller som inom vården 
när en hjärtinfarkt hos en patient inträffar. Då kan det transaktionella ledarskapet leda till att 
medarbetarna lägger undan patientvärderingar och bara fokuserar på att få igång hjärtat igen 
(Giltinane, 2013).  

En autokratisk ledare är en form av en transaktionell ledare och beskrivs som 
kontrollerande, och inåtriktad. De kräver lydnad, tillit och håller strikt på regler. Den 
autokratiska ledaren kan måhända vara ogillad av sin grupp, men uppskattad när gruppen har 
uppnått positiva resultat på grund av ledarskapet. Även om ledaren inte är omtyckt, gör den 
att gruppen presterar effektivt under den autokratiska ledarstilen och det på grund av att 
ledarstilen skapar bra struktur i arbetet och definierar vad som ska prioriteras. Det här kan 
dock göra medarbetarna stressade då ledarstilen utnyttjar och fattar beslut utan deras 
medverkan. I en grupp har en autokratisk ledare respekt och medarbetarna kan lita fullt ut på 
sin ledare utan att behöva tänka själva (Bass, 2003). Inom vården faller det sig därför naturligt 
att den här stilen inte fungerar, då sjuksköterskor sköter sitt arbete självständigt och kan inte 
gå runt och lita på att någon annan ska fatta deras beslut (Giltinane, 2013).  

Det transaktionella ledarskapet kan delas in i tre ledartyper: 1) villkorlig belöning, där 
belöning utdelas om ett gott arbete har genomfört; 2) att leda genom att passivt hantera 
avvikelser, som syftar till att inte ingripa förrän ett problem uppstår; och 3) att leda genom att 
aktivt söka efter avvikelser, där ledaren syftar till att förebygga problem genom att se till 
medarbetarnas beteende (Judge och Piccolo, 2004; Giltinane, 2013).  

1.6.3 Transformativt ledarskap 

Det transformativa ledarskapet är ledarstilen som har blivit uppmärksammad på för att passa 
inom utvecklingen i vården (Solman, 2010). Relationen mellan det transformativa och 
transaktionella ledarskapet har diskuterats under en längre tid. Teorier om det transformativa 
ledarskapet har påverkats mycket av James McGregor Burns (1978) som skrev en bok om 
politiskt ledarskap. Han ställde det transformativa ledarskapet mot det transaktionella 
ledarskapet (Yukl, 2012). Några år senare utvecklades stilen av Bernard Bass (1995). För det 
första höll inte Bass med om att det gick att särskilja de här två ledarstilarna (Judge och 
Piccolo, 2004). Burns (1978) menade att de var varandras motpart, medan Bass (1995) menade 
att ledarstilarna var skilda men inte varandras motpart. Bass definierar den transformella 
ledaren som en person med medvetenhet om gruppens samhörighet och tillit samt motiverar 
gruppen att klara av ett arbete som de själva inte trodde att de skulle klara av. En transformell 
ledare är kreativ och motiverar till produktivitet och får sina medarbetare att överträffa sina 
förväntningar (Yukl, 2012; Bass, 1995; Giltinane, 2013). 

Genom det här arbetssättet ökar tilliten på arbetsplatsen och det skapas en positiv atmosfär 
som gör att medarbetarna trivs på sin arbetsplats. Den transformativa ledarstilen har tydlig 
kommunikation med en klar vision om framtiden och ser alla som individer och motiverar 
deras styrkor. I grupp visar denna ledarstil att deras värderingar är av värde (Giltinane, 2013). 
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Den senaste formulering av det transformativa ledarskapet omfattar fyra typer av beteende: 
idealiserad påverkan, intellektuell stimulans, individuell omtanke och inspirerande 
motivation. Idealiserad påverkan är det beteendet som väcker starka känslor hos både 
medarbetarna och ledaren. Att vara en förebild genom mod och engagemang för att skapa en 
bra grupp är typiskt detta beteende. Intellektuell stimulans ökar medarbetarnas medvetenhet 
och påverkar dem att se på problem ur ett nytt perspektiv. Individuell omtanke erbjuder stöd 
och uppmuntrar medarbetarna. Den inspirerande motivationen handlar om att förmedla en 
attraktiv vision (Bass et al., 2003; Giltinane, 2013; Judge och Piccolo, 2004; Yukl, 2012). Både 
Burns och Bass anser dock att den bästa ledaren är både av transformell och transaktionell 
karaktär (Judge och Piccolo, 2004). 

1.6.4 Det situationsanpassade ledarskapet 

När sjukvården bygger på ett ständigt utvecklingsarbete är det bra med ett ledarskap som är 
flexibelt. För att kunna göra det kan det vara effektivt att applicera det situationsanpassade 
ledarskapet. Egenskaper som krävs för att använda sig av det här ledarskapet kräver att ledaren 
kan identifiera situationen utifrån dess utförande, kunskap och delaktighet från medarbetarna 
och vara flexibel i sin handling (Giltinane, 2013, Hult, 2008).  

Det situationsanpassade ledarskapet baseras på ledarens stöd, medarbetarnas beteende och 
deras kunskapsnivå. De som är chefer över sjuksköterskor kan applicera den här ledarstilen 
när de exempelvis ska bemöta nyexaminerade sjuksköterskor kontra sjuksköterskor som har 
arbetat under några år (Giltinane, 2013). 

Det situationsanpassade ledarskapet innebär ett synsätt som ser möjligheter och det på 
grund av att varje situation kräver en ny ledarstil. Ledarstilen har dock kritiserats för att den 
lägger stor vikt på ledarens eget ledarskap och inte tillräckligt mycket på själva gruppen i sig 
(Giltinane, 2013). Medarbetare och ledarskapssituationer är komplicerade och ledaren måste 
vara anpassningsbar för att kunna applicera den här ledarstilen. Slutligen uppmuntras ledare 
till att använda ledarstilen för att se varje situation som en unik möjlighet att använda sitt 
ledarskap och tänka över vilka möjligheter som finns för att utöva sitt ledarskap. Det 
situationsanpassade ledarskapet brukar användas på arbetsplatser med praktiska 
arbetsuppgifter och är lämplig vid stöd till medarbetarna (Giltinane, 2013; Solman, 2010).  

1.7 Problemformulering 

Det är krävande att arbeta inom vården och det är inte något alla klarar av. Sjukhus är öppna 
dygnet runt och det är fysiskt och psykiskt påfrestande. Det är många som inte förstår viken 
arbetsmiljö vårdpersonal arbetar inom och det behövs ökad kunskap om det. Eftersom chefen 
har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön är det betydelsefullt med en ökad förståelse för deras 
ledarskap för att skapa trivsel bland de anställda. Det finns få studier som enbart belyser 
chefernas perspektiv på trivsel inom vården. För att kunna utveckla och förbättra arbetet med 
en god arbetsmiljö behövs ökad kunskap för vårdchefers arbete med medarbetarnas 
välbefinnande vilket fokuseras i den här studien.  
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1.8 Syfte och frågeställningar 

Syfte med studien är att undersöka mellanchefers syn på och erfarenhet av att skapa trivsel 
på arbetsplatsen.  
 
Ovanstående syfte har formulerat följande frågeställningar: 
Hur uppfattar och beskriver mellanchefer vad arbetstrivsel är? 
Hur uppfattar och beskriver mellanchefer sitt eget ledarskap för att skapa arbetstrivsel? 

2 METOD 

2.1 Metodval 

Studiens syfte ligger till grund för valet av metod. Då syftet är att undersöka mellanchefers syn 
på och erfarenhet av att arbeta för de anställdas trivsel på enheten har en kvalitativ 
halvstrukturerad intervju genomförts. Enligt Backman (2008) baseras en kvalitativ studie på 
hur intervjupersonerna upplever sin verklighet i relation till sina erfarenheter och kunskaper. 
Westlund (2009) beskriver att en kvalitativ ansats är lämplig då syfte är att få fram 
intervjupersonernas egna upplevelser.  

Intervjun är inspirerad av fenomenologi som passar bra när författaren vill utgå från de 
mest väsentliga beståndsdelarna av ett fenomen istället för en teori (Szklarski, 2015). Med 
fenomenologi finns intresse och syfte att förstå sociala fenomen utifrån intervjupersonernas 
egna perspektiv och beskriva världen som den upplevs av dem (Kvale och Brinkmann, 2014). 
Forskaren utgår inte från någon teori och försöker inte skapa någon ny. Genom egna 
erfarenheter söker sig forskaren till en slutsats. Slutsatsen blir med andra ord aldrig bindande 
då nästa forskare kan komma med andra erfarenheter (Szklarski, 2015).  

2.2 Urval 

Fem verksamheter på sju sjukhus i Västra Götalandsregionen valdes ut. De fem 
verksamheterna som valdes ut var barn, kirurgi, psykiatri, ortopedi och medicin. Val av 
verksamheter baserades på att de tillsammans täckte en stor bredd inom slutenvården. Tolv 
vårdenhetschefer kontaktades och totalt intervjuades tio chefer, två inom varje verksamhet. 
Ett starkt bekvämlighetsurval gjordes på grund av tidsbrist och avstånd till sjukhusen. Med ett 
starkt bekvämlighetsurval menas att författaren själv valde vilka som skulle vara med i studien 
med fokus på att de utvalda kunde besvara syftet med studien (Deacon, 1999).  

2.3 Intervjupersonerna 

Två av tio mellanchefer var män. Samtliga var mellan 37 och 64 år gamla och hade arbetat 
inom vården mellan 10 och 46 år. Deras erfarenhet av att arbeta som vårdenhetschef varierade 
från sex månader till 26 år. Två av mellancheferna hade arbetat på sin nuvarande arbetsplats i 
över 18 år, medan de andra hade arbetat som chef på sin nuvarande enhet mellan sex månader 
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och två år. Alla mellanchefer hade ett ansvar för 22 till 100 medarbetare. En av de här tio delade 
sitt ansvar med en annan enhetschef.  

2.4 Datainsamling 

Med intresse av fenomenologi var intervjufrågorna halvstrukturerade och indelade i två 
kategorier. Det här innebar att intervjun innehöll ett fåtal frågor och att dialogen mellan 
intervjuaren och intervjupersonen baserades i hög grad på vilka svar som gavs (Fejes och 
Thornberg, 2009). Intervjuarens intresse för hälsofrämjande arbete ligger till grund för 
intervjufrågorna. Frågorna var uppdelade i två kategorier i syfte att undersöka arbetstrivsel. 
Kategorierna var hur cheferna uppfattar arbetstrivsel och hur de ser på sitt eget ledarskap för 
att skapa trivsel.  

Personlig telefonkontakt togs med samtliga intervjupersoner. Under den muntliga 
kontakten fastställdes deras medverkan i studien och en tid för intervju bokades. Under 
telefonkontakten informerades intervjupersonerna om de etiska principerna och att de skulle 
få ett informationsbrev skickat till sig via mail. Samtliga valde att bli intervjuade på sin egen 
enhet. En intervjuperson ville se frågorna innan intervjun och fick det. Intervjuerna ägde rum 
under mars månad 2015. Samtalen spelades in via mobiltelefon och sparades efteråt på en 
hårddisk för att sedan raderas. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är det en fördel att 
registrera intervjuer via ljudinspelning för det ger intervjuaren friheten att koncentrera sig på 
intervjun i huvudsak. I genomsnitt var varje intervju 40 minuter lång och sammanlagt blev det 
379 minuter (6 h och 32 min) inspelat material. Alla intervjuer transkriberades och materialet 
uppgick till 59 sidor. Därefter skickades varje intervju ut till vårdenhetscheferna för ett 
godkännande. Samtliga vårdenhetschefer var intresserade av att se det slutgiltiga resultatet.  

2.5 Databearbetning och analys 

Med intresse från fenomenologi bearbetades materialet. Fejes och Thornberg (2009) anser att 
den fenomenologiska metoden är bra att använda sig av vid undersökning av intervjumaterial. 
Frågeställningarna var hur mellanchefer uppfattar och beskriver vad arbetstrivsel är och hur 
mellanchefer uppfattar och beskriver sitt eget ledarskap för att skapa arbetstrivsel.  

Genom att läsa igenom intervjuerna flera gånger skapades en ökad förståelse för materialets 
helhet. Intervjuerna var indelade i två delar och gjorde att resultatet blev vad cheferna 
upplevde att trivsel var och hur deras ledarskap uttryckte sig. Det andra steget blev att 
identifiera meningsenheter i intervjuerna. Dessa textavsnitt som anses stå för en och samma 
mening skapar ett tema. Under läsningen kom det ganska snabbt upp likheter mellan vad 
mellancheferna kände och upplevde, som preliminärt skapade figurerade kategorier. Vid 
jämförelsen framkom likheter och skillnader i de intervjuades synsätt. Enligt Fejes och 
Thornberg (2009) är målet med en fenomenologisk metod att urskilja variation och skillnader 
mellan olika uppfattningar. Liknande upplevelser och erfarenhet er skapade kategorier. 
Därefter skapades namn som beskrev varje kategori. Genom att läsa igenom och jämföra 
kategorierna gick det att se att några passade ihop och sammanfördes. Till slut blev det en 
huvudkategori som sammanfattade var författaren kom fram till i resultatet. Därefter delades 
huvudkategorin in i mellan- och underkategorier som visar variationer och likheter av 
chefernas erfarenheter av och syn på trivsel i arbetet. För att underlätta för läsaren finns det 
en tabell över samtliga kategorier i resultatet.  
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2.6 Etiska överväganden 

 
Vetenskapsrådet (2011) har fastställt riktlinjer och principer för vad som gäller för de etiska 
aspekterna när det genomförs en studie. Det finns fyra huvudkrav för att skydda 
intervjupersonernas identitet. Informationskravet uppfylldes då respondenterna 
informerades om syftet med studien, hur den var upplagd, att de deltog frivilligt och hade rätt 
att dra sig ut när som helst (Kvale och Brinkmann, 2014; Vetenskapsrådet, 2011) (Se bilaga A). 
Samtyckeskravet uppfylldes genom att samtliga respondenter gav ett muntligt samtycke till 
medverkan i studien och fick var sitt informationsbrev per mail (Vetenskapsrådet, 2011). 
Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att data avidentifierades (Kvale och Brinkmann, 
2014; Vetenskapsrådet, 2011). För att öka konfidentialiteten redovisas inte de intervjuades 
utbildningsbakgrund. Material från inspelningarna har transkriberats och förvarats 
oåtkomligt på författarens dator med lösenord. Samtliga filer har döpts om till fiktiva namn. 
Det är bara författaren som vet vem som har sagt vad. Nyttjandekravet uppfylldes genom att 
allt material endast användes i detta forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2011).  
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3 RESULTAT 

Här presenteras den analys som genomförts med det insamlade datamaterialet från intervjuer. 
Inledningsvis presenteras ett övergripande tema över mellanchefers syn på och erfarenhet av 
att skapa trivsel på arbetsplatsen. Därefter kommer huvudkategorin delas in i mellankategorier 
som var för sig representerar en del av den övergripande kategorin. Som tidigare är mellan- 
och underkategorierna variationer av huvudkategorin. Här nedan visas en översikt över 
resultatets huvudkategori med tre mellankategorier och några underkategorier.  
 

 
 
Figur 1. Huvudkategori, mellankategorier och dess underkategorier 

3.1 Ledarskap för arbetstrivsel 

Resultatet visar att mellanchefer inom vården har liknande syn och erfarenhet på trivsel och 
deras ledarskap oberoende av verksamhet och sjukhus. Deras syn på trivsel handlar om att alla 
ska må bra på sitt arbete och känna sig stolta över att arbeta där och de uttrycker vad som krävs 
för att det ska vara en stärkande arbetsplats. För att de själva ska arbeta effektivt i sitt chefskap 
måste de ha ett bekräftande och flexibelt ledarskap. 

3.1.1 En stärkande arbetsplats 

Chefernas erfarenhet av trivsel är att de känner att det som är mest betydelsefullt med att trivas 
på sin arbetsplats är att det ska finnas en känsla av glädje över att få arbeta på sin enhet. Alla 
ska se fram emot att gå till arbetet och må bra under sin arbetsdag och det ska finnas en känsla 
av tillfredsställelse. Under arbetsdagen ska det finnas ett öppet klimat där alla accepterar 
varandra. Även om det är mycket att göra, ska det finnas tid för skratt och prat sinsemellan. 
Alla ska må väl, vilket är en balans mellan arbetsliv och privatliv.  

På enheten ska det vara rätt bemanning och arbetsbördan ska kännas motiverande och 
utvecklande. Medarbetarna ska kunna samarbeta, stötta och bry sig om varandra och det ska 
finnas tid att komma ifrån sitt arbete för att kunna återhämta sig. Som medarbetare ska de 
veta vad som förväntas av dem och gruppen. Det ska även finnas tydlighet att det inte finns 
gränser kring vad de får lära sig och alla ska vara generösa med sin kunskap till varandra. 
Cheferna är ense om att alla ska känna att de blir rättvist behandlade. När de går hem ska de 
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ha med sig känslan att de vill komma tillbaka till arbetet dagen därpå.  På frågan om hur det 
ska kännas för medarbetarna på arbetsplatsen svarar en chef: 
 

”Arbetet ska inte kännas främmande. Du ska känna att du går till något där du hör hemma.” 
(IP:5) 

 
Som chefer är det av vikt att visa upp en god stämning mot medarbetarna. De är verksamhetens 
ansikte utåt och ser till att vara på ett gott humör och menar att deras attityd kan påverka hela 
stämningen på avdelningen.  
 

”Min roll som chef är viktig. Om jag har en mindre bra dag kan jag inte gå ut och vara sur mot 
medarbetarna. Mitt beteende präglar hela enheten.” (IP:1) 

 
En av cheferna har minst sjukfrånvaro och lägst övertid bland medarbetarna på det sjukhuset 
och har kärlek som förklaring till detta, kärlek till arbetet. 
 

”Jag har minst sjukfrånvaro och lägst övertid på enheten på den här kliniken. Min chef frågade 
mig vad jag gör och då svarade jag ”det är kärlek”. Det är så liksom. Man måste känna att man 
tycker om sina medarbetare och dem varandra. Kärlek till arbetet.” (IP:3) 

 
Medarbetarsamtal och medarbetarenkäter är en del av arbetet med att få medarbetarna trygga 
i sitt arbete. Ett par chefer har bemötande som en punkt i lönekriteriet och en annan har 
arbetsmiljö som en stående punk på varje Arbetsplatsmöte.  

Bemanningens betydelse för trivsel 

Cheferna anser att det är av vikt att se till att det finns rätt antal medarbetare för antalet 
patienter och att det inte blir för många överbeläggningar. Medarbetarna ska känna att tiden 
räcker till för deras arbetsuppgifter. På frågan hur betydelsefullt det är för dem att se till att 
det finns tillräckligt med personal på enheten:   
 

”Man ska känna att man har koll på läget.” (IP:1)    

 
Arbetet med att få till det är dock lättare sagt än gjort. En chef känner att den fortfarande har 
mycket arbete kvar med att rekrytera in fler sjuksköterskor. Vidare upplever chefen att det här 
märks tydligt i gruppen genom att många är trötta eller till och med säger upp sig och söker sig 
någon annanstans på grund av de inte orkar arbeta under dessa förhållanden. Den här chefen 
anser att arbetet med att vara stöttande är om ännu mer betydelsefullt nu och talar om för alla 
hur mycket den arbetar med att rekrytera in.  
 

”Det räcker inte alltid med att hålla uppe glädjen när man är trött efter en helgs arbete och 
tvingas stanna kvar över natten för arbete.” (IP: 4) 

Arbetsbördans betydelse för trivsel 

Chefernas erfarenhet med om medarbetarna ska trivas på sin arbetsplats beror på hur mycket 
de som medarbetare orkar eller klarar av sitt arbete. I det här arbetet känner cheferna att deras 
styrka är gruppens sammanhållning och deras samarbete. En chef talar om att stämningen är 
så bra att den lägger ner mycket arbete för att behålla den stämningen. Den här chefens 
problem ligger i arbetsbördan där fokus ligger på att få ner vårdplatserna för att minska på 
vårdtyngden. En för stor arbetsbörda gör att medarbetarna tillslut blir så pass trötta att de 
istället blir sjuka eller inte vill arbeta kvar.  
 

”Vi får ofta höra att det är för mycket att göra. Man orkar bara arbeta så här under en viss tid 
under dessa förutsättningar. Här arbetar vi i treskift, alltså dag, kväll och natt och alla måste 
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göra det. Dessutom arbetar vi mer kväll och natt här än på någon annan enhet i det här huset.” 
(IP:5) 

Det måste och ska och finnas tillfällen då medarbetarna kan komma ifrån och återhämta sig. 
Ett exempel är en chef som känner att enhetens styrka är gruppens stämning och deras svaghet 
är hur tungt deras arbete är.  
 

”Vi har en bra stämning, men en tuff arbetsmiljö. Det som inte är optimalt för oss är att vi har 
en för stor arbetsbörda. Det är mycket överbeläggningar. Därför är det viktigt för mig att försöka 
underlätta detta innan min personal inte orkar mer och vill sluta här.” (IP:9) 

 
Medarbetarna ska tänka på varandras arbetsmiljö. De arbetar inom en tuff arbetsmiljö, vilket 
gör att det blir ännu mer betydelsefullt med respekt och stöd till varandra. En chef har sett att 
det finns filmer om bemötande, gjorda för vårdyrken och de tänker den använda sig av under 
arbetsplatsmöten framöver. Chefen vill att medarbetarna, trots en god attityd ska se på 
filmerna och därefter få tillfälle att diskutera dem, för att kunna utveckla och bibehålla den 
goda attityden. 
 

”Jag tycker det är viktigt att vi tänker på varandra och lyfter varandra. Vi arbetar i en tuff 
arbetsmiljö och då är det viktigt med respekt och bemötande. Med hjälp av dessa filmer kan jag 
utveckla gruppen ännu mer.” (IP:9) 

Attityders betydelse för trivsel 

Om medarbetarna ska trivas måste de tycka om sitt arbete. De måste vara positiva och ha en 
god inställning för att frambringa en god attityd gentemot varandra och patienterna. Cheferna 
menar att själva attityden kan skifta beroende på arbetsbörda och bemanning, men det är 
inställningen som gör att den fortfarande kan vara god utåt. De kan inte tycka om alla, men de 
ska kunna arbeta tillsammans. Ibland varierar stämningen på verksamheterna och då kan det 
bero på vilka som arbetar tillsammans. En chef uttrycker sig att det aldrig är konfliktfritt, men 
det ska kunna lösas på ett enkelt sätt.  

 
”Arbetsklimatet beror på vilka som arbetar tillsammans.” (IP:6) 

 
En av cheferna upplever att medarbetarna är bra på att ge varandra återkoppling efter sitt 
arbetspass: 
 

”Jag hör hur de skrattar, hjälps åt och ropar tack för idag till varandra, bra jobbat. En 
medarbetare kom in till mig igår och berättade att de andra hade blivit så glada när de såg att 
hon skulle arbeta och det gjorde henne så glad.” (IP:2)  

 
Cheferna känner att de försöker ha regelbunden återkoppling, men att det inte alltid hinns med 
under veckorna. En chef använder sig av regelbundna återkopplingsmöten tillsammans med 
nya medarbetare.  
 

”Vi har våra mentor-sjuksköterskor för att vi har så pass många nyutexaminerade 
sjuksköterskor här. Under deras första två år försöker vi se till att de får återkoppling efter 
dagpasset. Sen har vi även reflektionsgrupper för de andra medarbetarna varannan vecka.” 
(IP:4) 

 
Bemötande är en stående punkt i arbetet för en bättre stämning och cheferna arbetar med att 
lära medarbetarna att bemöta varandra på rätt sätt. Medarbetarna är måna om både 
patienterna och sina kollegor, men det finns dem som behöver arbeta med sin attityd. En av 
cheferna uppfattar att det handlar om medarbetarnas attityder under deras rapport där 
medarbetarna lämnar över sitt arbete till nästa.  
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”Jag pratar mycket om att vi måste vara tillåtande när vi ska lämna över arbetsuppgifter till 
varandra och att vi är här för patienternas skull och inte för att nästa arbetspass ska ha så lite 
som möjligt att göra.” (IP:8) 

Rutin och struktur gör att medarbetarna känner sig trygga i sitt arbete. Det finns en rutin med 
ett morgonmöte varje arbetspass där alla samlas för att bli informerade hur dagen är upplagd. 
Sen är det de enheter där cheferna upplever att medarbetarna inte är vana eller inte har 
erfarenhet av struktur eller rutin.  
 

”De gjorde lite som de själva ville helt enkelt. Medarbetarna hade nämligen arbetat på var och 
sitt sätt och var inte vana vid rutiner. Det i sin tur gör att ny personal inte vet vad som krävs av 
dem eller vad som rätt och fel.” (IP:6) 

 
Här upplever även chefen att de nya rutinerna inte följs när den inte är närvarande, varken på 
kvällarna eller under helgerna. Att rutinerna faller beror på att medarbetarna inte ser fördelen 
med dem och därför arbetar chefen med att övertyga och tjata, tills det sitter.  
 

”De ska inte komma till sitt arbete och behöva gå runt och fråga alla andra vad som ska göras 
härnäst eller hur en sak ska genomföras. Det ska vara ett öppet klimat där alla accepterar att 
nya medarbetare ställer samma fråga flera gånger eller att någon ibland glömmer bort något. 
Men i det stora hela ska det till en början finnas dokument med beskrivningar på vad som krävs 
av en medarbetare under ett dag-, kväll- eller nattpass.” (IP:10) 

 
Samtliga chefer uttrycker att mobbning är det värsta som finns på en arbetsplats och att det är 
nolltolerans mot subgrupper, informella ledare och ”skitsnack”. Cheferna är väldigt tydliga på 
den här punkten och anser sig prata mycket och ofta om det. Medarbetare måste och ska få 
plats och det gäller som chef att hitta ett sätt där alla kan arbeta tillsammans. Det är viktigt att 
medarbetarna accepterar varandra och tar tillvara på varandra. På frågan vad som är det värsta 
mot arbetstrivsel svarar en av cheferna: 
 

”Subgrupper och informella ledare kan nog vara det mest destruktiva för en arbetsgrupp.” (IP:5) 
 

Cheferna känner att de anstränger sig för att få bort skitsnack och de flesta har kommit en lång 
bit på vägen. En chef uttrycker att den har arbetat mycket med det ända sedan sin start för lite 
drygt två år sedan. Till en början var det mycket psykisk smärta hos medarbetare då de hade 
blivit illa bemötta av kollegor där många gick till angrepp. Chefen framhäver att den till en 
början fick koppla in kuratorer och medarbetarna fick lyssna på föreläsningar om bemötande. 
Materialet är insamlat men chefen har fortfarande mycket arbete kvar. 

Ett annat exempel är att ett par chefer känner att deras relation till medarbetarna är olik 
deras tidigare erfarenheter. De uttrycker att deras medarbetare inte är vana vid att prata 
privata saker med sin chef under lunchrasten och här blir medarbetarna förhörda av varandra 
om de ser att någon går in till chefen.  
 

”Om de som medarbetare kommer in till mig, blir de förhörda och anklagade för att ha skvallrat 
av sina kollegor.” (IP:6) 

3.1.2 Bekräftande ledarskap 

I arbetet med att skapa eller bibehålla en god arbetsmiljö är det meningsfullt med ett bra 
ledarskap. En av cheferna berättar att den är så pass intresserad av ledarskap och håller sig 
uppdaterad via bloggar om ledare och deras uppfattningar. Cheferna menar att de har en 
betydelsefull roll som chef och resonerar kring att de är raka och tydliga, där ordning och reda 
är deras mantra. Andra påpekar att de vill att medarbetare ska agera på egen hand, däremot 
behöver de ibland stötta och vara tydliga med åt vilket håll medarbetarna ska och vad som 
krävs för att de ska ro i mål. Det är dock av vikt att medarbetarna får chans att tänka till själva 



 

 21 

och att de tillsammans med sin chef kan bolla idéer fram och tillbaka. En chef tycker även att 
det är av vikt höra om medarbetarna har några synpunkter på deras arbete.  
 

”Chefer vill ofta försöka lösa saker på egen hand, men det kan vara bra ibland att ta hjälp med 
sin personal. Det kan komma mycket bra från dem själva. Fråga hur vill de göra nu eller hur vill 
de lösa detta?” (IP:7) 

 
Att vara en hälsofrämjande chef är att gagna och ge förutsättningar för att skapa en 
motiverande verksamhet. Det är betydelsefullt att de är rättvisa så alla medarbetarna får 
chansen att säga sin åsikt. Ibland kan cheferna ha möten där diskussion om den psykiska men 
även om fysiska hälsan kommer på tal. En av dem får prata om den fysiska hälsan till sina 
medarbetare på grund av att övervikt begränsar deras arbetsförmåga.  
 

”Jag har några medarbetare som måste tänka på sin hälsa och försöka gå ner i vikt för att orka 
med arbetet här. Det är min skyldighet som chef att informera dem om detta för att inspirera 
dem till ett hälsosammare liv.” (IP:6) 

 
En chef känner att dess närvaro är så pass betydelsefull att den kommer extra tidigt till 
arbetsplatsen varje dag bara för att träffa nattpersonalen och höra hur de har haft det under 
natten som har varit. Arbetet med att synas är inte alltid är lätt att genomföra. En chef menar 
att det är svårt att bekräfta alla och erkänner att den inte har tid att prata med alla under en 
arbetsdag.  
 

”Det är svårt att se alla, eftersom det är så många medarbetare. Jag sitter ju inte inne på mitt 
kontor hela dagen, utan jag är ute på avdelning och tittar till alla. Jag tror det betyder mycket 
för dem, att jag ser dem och bekräftar deras arbete.” (IP:3) 

3.1.3 Flexibelt ledarskap 

Cheferna uttrycker att de är medvetna om att de ibland är tvungna att vara mer auktoritära 
medan de ibland bara behöver finnas där för att coacha medarbetarna. De tycker att det är 
meningsfullt att lyssna på situationen. En chef som har ansvar för två olika enheter känner att 
den ändrar på sitt ledarskap beroende på vilken våning den befinner sig på. Andra chefer anser 
sig vara diplomatiska. Ingen av dem känner att de är konflikträdda, men de frågar gärna olika 
parter innan de pekar med hela handen. Medarbetarna ska försöka lösa de små konflikterna 
sinsemellan menar att chefen är sista utvägen att gå till. Ett annat exempel är en chef som 
upplever sig vara lösningsfokuserad och tror på att det är det som driver den i sitt ledarskap.  
 

”Jag försöker få medarbetarna att lösa de små konflikterna på egen hand. Kommunikation är 
viktigt och det pratar jag ofta om. Att de pratar öppet med varandra är det viktigaste verktyget 
på enheten.” (IP:7) 
 

Anpassning efter gruppens mognad 

Ett par chefer känner att de är öppna och raka i sin kommunikation och tycker att det är viktigt 
med fungerande relationer. Båda känner att gruppens mogenhet påverkar ledarskapet. På en 
enhet var det tidigare många informella ledare, vilket gör att chefen nu bara kan styra med hela 
handen för att ta över det ledarskapet. Det är ett stort arbete med att få medarbetarna att ta ett 
eget ansvar, vilket inte har funnits tidigare. Chefen känner att den kräver mycket av 
medarbetarna, för att de ska lära sig att sköta sig arbete på egen hand, vilket i sin tur innebär 
mycket upprepning och repetition för att samtliga ska förstå och arbeta efter detta.   
 

”Hur jag kan vara som chef och ledare baseras på medarbetarnas och gruppens mognad.” (IP:6) 

 



 

 22 

Är gruppen inte välfungerande baseras arbetet på det mer grundliga i vardagen. Ett exempel 
är de chefer som känner att de inte har en helt fungerande arbetsgrupp. Stämningen är 
någorlunda på grund av att en eller flera medarbetare hellre vill göra på sitt sätt än ett 
gemensamt arbetssätt. Där är arbetet fokuserat på att bemästra detta, vilket samtidigt gör att 
de känner att deras ledarskap kommer i skymundan. När arbetsgruppen inte verkar fullt ut 
handlar det om ett chefskap som pekar med hela handen. 
 

”Det är efter vilken förutsättning du har som du kan skapa trivsel på enheten. Här har det varit 
turbulent, men nu går vi in i nästa fas.” (IP:2) 

 
De chefer som är drabbade av det här koncentrerar sig mycket på att motverka och förebygga 
istället för att vara främjande. Här inriktar sig cheferna på att forma en fungerande grupp. De 
som har en fungerande grupp och känner att de har en god stämning upplever att det beror på 
att de informella ledarna har lämnat enheten. När informella ledare har tänkt om och tänkt 
nytt har det frambringat ett fördelaktigare klimat med öppen kommunikation i gruppen.  
 

”Det var ett par medarbetare som trodde att de var bättre än andra, men de har slutat nu.” (IP:3) 

 
En chef har medvetet hållit sina förändringar liggande och bara varit synlig i gruppen. 
Meningen med det är på grund av att arbetsgruppen är ganska negativ, så chefen har lagt fokus 
på att vara synlig och tydlig med sin information. Här är det betydande att visa statistik över 
att medarbetarnas tyckande inte alltid stämmer. Arbetet ligger i att få gruppen att tänka om 
och inse förändring kan skapa trygghet i deras arbete.  
 

”Jag har medvetet väntat med mina förändringar. Skulle jag komma och säga att nu gör vi så 
här, skulle de sätta sig på tvären. ” (IP:10) 
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4 DISKUSSION 

Syfte med studien är att undersöka mellanchefers syn på och erfarenheter av att skapa trivsel 
för anställda på arbetsplatsen. Frågeställningarna som diskuteras är hur uppfattar och 
beskriver mellanchefer vad arbetstrivsel är och hur uppfattar och beskriver mellanchefer sitt 
eget ledarskap för att skapa arbetstrivsel. Här nedan diskuteras vald metod och därefter 
kopplas resultatet samman med tidigare forskning och teori. Resultatet tolkas och analyseras 
för att visa ett bredare perspektiv.  

4.1 Metoddiskussion 

För att besvara syftet användes en induktiv kvalitativ halvstrukturerad intervjuanalys där tio 
mellanchefer inom fem olika verksamheter på sju stycken sjukhus i Västra Götalands län 
medverkade. Valda verksamheter blev psykiatri, kirurgi, ortopedi, medicin och barn med tanke 
på att de var så pass olika i sitt vårdutbud och var de verksamheter med störst spridning bland 
sjukhusen.  För att besvara syftet användes frågeställningar. Frågeställningarna valdes utifrån 
författarens intresse att se hur cheferna beskriver att arbetstrivsel är samt hur de uppfattar sitt 
eget ledarskap för att skapa arbetstrivsel.  

Personlig kontakt via telefon togs med samtliga intervjupersoner vilket kändes mer lämpligt 
framför kontakt via mail. En av de tio cheferna ville se intervjufrågorna innan intervjutillfället. 
Denna chef hade minst erfarenhet av chefskap och förfrågan kan ha berott på vikten av 
förberedelse inför själva intervjun, men även med tanke på att det var första intervjun som 
vårdchef. Annars märktes inga direkta skillnader mellan intervjuerna beroende på att en fick 
se frågorna innan och de resterande inte.  

Av de tio mellancheferna var två män och åtta kvinnor. Det hade varit av intresse att ha fler 
män med i studien, men det kunde inte ha påverkat resultatet då det motsvarade 
könsfördelningen inom vården. Deras ålder varierade mellan 37 och 64 år gamla och deras 
erfarenhet av chefskap inom vården varierade kraftigt från sex månader till 26 år. Således blev 
det en större bredd i resultatet att få så pass olika uppfattningar som möjligt. Det var så många 
som åtta av de tio cheferna som inte hade varit länge än två år på sin nuvarande arbetsplats. 
De andra två hade varit på sin nuvarande enhet i över 18 år. Cheferna hade ett ansvar för mellan 
22 och 100 stycken anställda, varav en delade sitt ansvar med en annan chef. Storleken på 
ansvarar skiftade beroende på antal medarbetare, mellan 22 och 100 stycken och/eller där de 
befann sig på olika plan och innebar både sluten- och öppenvård.  

Det kan ses som fördelar ur ett generaliseringsperspektiv att det var ett varierat urval av 
valda verksamheter. Deras kön visade att det fanns en könsfördelning inom vården, men det 
kan ha varit av intresse att ha med fler män. Åldersmässigt ansåg författaren att det fanns en 
variation bland de intervjuade.  

Att använda sig av en semistrukturerad intervju är lämpligt vid intresse av fenomenologi 
och gjorde att intervjuguiden blev indelad i teman och desto mindre frågor (Fejes och 
Thornberg, 2009). Teman valdes utifrån intresse att se hur cheferna använde sitt ledarskap för 
att skapa en god arbetstrivsel. I intervjufrågorna går det att se följdfrågor som stöd om 
intervjupersonerna inte visste vad de skulle säga (se bilaga B). Genom författarens 
förförståelse och tidigare erfarenhet skapades lämpliga följdfrågor vilket i sin tur stärkte 
datamaterialet. Däremot kan det diskuteras om frågorna var tillräckligt öppna och inte alltför 
ledande. Ett par chefer påpekade att de tyckte att frågorna var svåra då svaren involverade 
många komponenter. Med tanke på att det var författarens första intervjustudie kan 
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förförståelse ha påverkat frågorna. Ibland kan formuleringen av följdfrågorna blivit för 
ledande i samband med egen erfarenhet och de svaren har medvetet inte tagits med i resultatet. 
Frågorna i sin tur kan ha bidragit till att viktiga komponenter inte kom med i chefernas svar, 
vilket resulterade i mindre material i resultatet. Att cheferna arbetade inom samma län kan ha 
bidragit till liknande svar oberoende fråga. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är det en fördel att registrera intervjuer via 
ljudinspelning för det ger intervjuaren friheten att koncentrera sig på intervjun i huvudsak. 
Författaren kände att inspelning gjorde att hela fokus kunde läggas på cheferna istället för att 
behöva tänka på två saker samtidigt. Inspelningarna blev bra gjorda och det bidrog till en högre 
tillförlitlighet. Efter transkribering skickades datamaterialet i sitt ursprung till var och en av 
cheferna för återkoppling. Ingen återkopplade med några större synpunkter och det säger 
varken det ena eller det andra, beroende på hur noga de har läst igenom materialet. Däremot 
var det bara sex av tio mellanchefer som hörde av sig och berättade att de godkände materialet. 
Det säger inte att de övriga inte har läst igenom materialet, men viss försiktighet bör tas innan 
materialet kan användas som ett antagande för att undersökningen har fått fram deras åsikter 
på ett korrekt sätt. Genom att skicka materialet till intervjupersonerna efter transkribering 
gjorde att studien kunde fortskrida effektivt.  

Dataanalysen beskrivs tydligt i löpande text och visar hur resultatet har skapat olika 
kategorier. Datamaterialet lästes igenom i sin helhet och skapade snabbt meningsfulla enheter 
där cheferna beskrev vad trivsel är och hur de utövade sitt ledarskap på enheterna. Det 
framgick likande komponenter hos cheferna som tillsammans gav svar på vilket stort arbete 
det är med trivsel inom vården. Ibland kom cheferna in på sidospår som inte besvarade syftet, 
vilket har fått plockats bort under analysarbetet. Huvudkategorin blev ledarskapets 
arbetstrivsel och mellankategorierna som framgick var en stärkande arbetsplats, 
trygghetsskapande- och flexibelt ledarskap. En stärkande arbetsplats delades in efter 
bemanningens-, arbetsbördans- och attityders betydelse för arbetstrivsel och det flexibla 
ledarskapet delades in i anpassning efter mognad och arbetsbörda. För att förtydliga resultatet 
valdes citat som ger läsaren chansen att själv bedöma texten. Studiens syfte och material har 
diskuterats och reflekterats med handledare under tidens gång.  

4.2 Resultatdiskussion 

Av resultatet hade det framkommit att mellanchefer i Västra Götaland upplevde att trivsel 
handlade om att medarbetarna ska må bra på sitt jobb, när de kom och när de gick hem. De 
skulle vara stolta över att arbeta på sin enhet. Cheferna var även tydliga med att en arbetsplats 
hade hälsa som en del av arbetsdagen.  

Cheferna upplevde att medarbetarna trivs på arbetet om de kände sig trygga och det innebar 
att det fanns struktur och rutiner över arbetet. Cheferna hade en rutin med morgonmöte varje 
vardag där alla samlades och fick relevant information om hur deras arbetspass var upplagt. 
Det fanns de chefer som arbetade med grupper som inte var vana vid rutiner och en del var så 
pass motstridiga att de inte följde reglerna när cheferna inte var närvarande. Som Hult (2008) 
anser är checklistor och dokument en förutsägbarhet som bidrar till trygghet hos 
medarbetarna. Det här var samtliga cheferna väl medvetna om, medan några av deras 
medarbetare krävde regelbunden information på olika sätt för att förstå fördelarna med 
rutinerna. De cheferna med det här extra arbetet var flexibla i sitt ledarskap i den mening att 
de var en form av en transaktionell ledare som krävde lydnad och höll strikt på regler 
(Giltinane, 2013).  

Forskning visar att för att motivera önskade beteenden hos medarbetarna är det viktigt med 
återkoppling (Angelöw, 2002; Hult, 2008). Cheferna försökte ha regelbunden återkoppling 
och ansåg att den var betydelsefull. Däremot verkade de inte förstå vikten av att införa den 
med tanke på att den hade en bra effekt på ett önskat beteende hos medarbetarna. De chefer 
som arbetade för att öka förståelsen av struktur och rutin sa inget specifikt om att de 
återkopplade när medarbetarna gjorde ett litet framsteg. Fong Lokes (2001) studie visar att 
genom att uppmärksamma alla små framsteg skapas motivation hos medarbetarna.  
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Cheferna kände att det var viktigt med återkoppling, men många kunde inte ha det 
regelbundet på grund tidsbrist. Det sa samtidigt att cheferna inte tyckte att det var så pass 
betydelsefullt då de inte gav tid åt detta. För att få med medarbetarna i förändringsarbetet var 
det av vikt med stimulans och ge tid för reflektion för att skapa motivation. Medarbetarna 
måste känna ansvar i förändringen för att de ska känna sig delaktiga i den och på så sätt göra 
förändringen varaktig (Andersson, 2010; Rees och Porter, 1998).  

Inom vården är avsevärt med rätt bemanning för att medarbetarna ska trivas. Cheferna 
ansåg att bemanningen var A och O för att medarbetarna ska känna sig trygga i arbetet. I 
dagens läge fanns det de chefer som fortfarande la ner mycket arbete för att få rätt bemanning, 
då de låg under med några sjuksköterskor. Där var inte arbetet lätt med att peppa sina 
medarbetare när de ofta blev tvungna allt arbeta över.  

På sjukhus där medarbetarna arbetar med svåra och tunga patienter är det av vikt att de 
tillåts att känna glädje (Fransson Sellgren, Ekvall och Tomson, 2008; Cowden, et. al., 2011). 
Det måste finnas tillfällen där medarbetarna kunde få komma ifrån och glädjas med varandra. 
Cheferna ansåg att arbetsmiljön var tung och att stress ofta förekom. Då var det extra viktigt 
med en positiv stämning bland medarbetarna. De cheferna med bättre stämning arbetade med 
att behålla den.   

Forskning visar att mellanchefer har det yttersta ansvaret på enheten och det har visat sig 
att ledarskapet har en avgörande betydelse för arbetsmiljön och hur medarbetarna mår. 
(McKee, 2011; Nielsen, 2009; Tafelin, 2011). Likaså i resultatet visade cheferna att de upplevde 
att om chefen fokuserade på hälsa påverkade det den psykiska hälsan hos medarbetarna. De 
kände att det var deras ansvar att skapa och bibehålla förutsättningar för en god arbetsmiljö 
och upplevde att de skulle agera föredöme för de övriga medarbetarna och se till att 
medarbetarna blev hörda och bekräftade genom att föra deras åsikter högre upp i ledningen.  

Medarbetare och ledarskap är komplicerat och chefen måste vara anpassningsbar för att 
kunna applicera ett gott chefskap (Giltinane, 2013; Solman, 2010; Yukl, 2006). Cheferna kände 
att de deras ledarskap skiftade beroende på mognad, attityder, motstånd, bemanning och 
arbetsbörda. Cheferna upplevde att deras mer eller mindre erfarenhet hade lärt dem att 
hantera medarbetare och situationer på olika sätt. En var så pass intresserad av ledarskap att 
den höll sig uppdaterad via bloggar. Rosengren (2014) menar att dagens chefskap innebär att 
hålla sig uppdaterad kring nyheter och ny forskning.  

Humphrey (2012) anser att ett gott chefskap innebär att motivera och ta fram det bästa ur 
sina medarbetare. Cheferna i sin tur kände att de utövade ett gott chefskap när de såg till att 
medarbetarna hade rätt bemanning och att arbetsbördan var rimlig på enheten. Det var 
betydelsefullt för cheferna att vara coachande och uppmuntrande och en ansåg att det var av 
vikt att tänka på det som faktiskt fungerande istället för att bara vara förebyggande. Andra 
chefer kände att deras ledarskap skiftade beroende på enheten förutsättningar och ansåg att 
det var gruppen som bestämde vilket ledarskap de skulle utöva. Det i sin tur visade att cheferna 
använde sig av det situationsanpassade ledarskapet som krävde att cheferna kan identifiera 
situationen utifrån dess utförande, kunskap och delaktighet från medarbetarna och vara 
flexibel i sin handling (Giltinane, 2013, Hult, 2008). 

Cheferna medgav att de i sitt arbete med den goda arbetsmiljön var både coachande och 
auktoritära i sitt ledarskap beroende på gruppens mognad. Båda forskarna Burns och Bass 
ansåg att den bästa chefen har både en transformell och transaktionell karaktär (Judge och 
Piccolo, 2004). Cheferna var medvetna om att de var tvungna att ändra på ledarskapet 
beroende på medarbetare och situation. Det berodde helt på om personalen var ny eller hade 
arbetat under en längre tid eller om gruppen var vana vid en bra ledning eller inte. Här lyser 
det situationsanpassade ledarskapet fram som baseras på medarbetarna och deras 
kunskapsnivå (Giltinane, 2013).  

Det transaktionella ledarskapet kräver lydnad och håller strikt på regler och fungerar väl 
när gruppen ska prestera en arbetsuppgift Giltinane, 2013). Det visade en av cheferna i form 
av att den i nuläget bara var styrande och var väl medveten om det. Den ansåg att den bara 
kunde vara chef och inte någon ledare eftersom gruppen var så pass omogen. Medarbetarna 
var inte vana vid ett chefskap. Samtidigt hade chefen ett transformativ ledarstil då den var 
medveten om gruppens samhörighet och motiverade gruppen att klara av ett arbete som de 
själva inte trodde att de skulle klara av (Yukl, 2012; Bass, 1995; Giltinane, 2013). Chefen i fråga 
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krävde mycket eget ansvar av sina medarbetare för att på så vis låta dem växa som medarbetare 
och individer. Den ville få fram de svagas åsikt för att motverka de motstridiga medarbetarna.  

Det fanns de chefer som hade bemötande som en stående punkt, både under arbetsdagen 
och i lönekriterierna. På så vis kände de att de hade makten att påverka och bevisa för sina 
medarbetare att tänka medvetet på hur de bemötte varandra och visa på deras och svagheter. 
Likaså forskning av Cummings, et. al. (2010) visar att ledarskap som fokuserar på relationer 
har störst möjlighet att få ut välmående medarbetare som producerar god vård (a.a.). Cheferna 
ansåg även att det var betydelsefullt att medarbetarna tänkte på varandra och varandras 
arbetsmiljö. Inom vården arbetade de i en tuff arbetsmiljö och då blir det ännu mer av 
betydelse med respekt och stöd till varandra. En av cheferna hade till och med hittat en film 
som var speciellt utformad för bemötande mellan medarbetare inom vården.  

Cheferna var medvetna i sitt tankesätt när det kommer till trivsel under förändringsarbeten, 
men de genomförde det på olika sätt. Forskningar visar att chefer inom vården måste vara 
kreativa för att bemöta sjukvårdens alla förändringar (Fransson Sellgren et al., 2008). En av 
cheferna hade medvetet väntat med sina förändringar i över ett och ett halvt år, för att först nu 
börja implementera. Här var tanken att för snabba förändringar gav ett större motstånd och 
det på grund av gruppens negativitet. De andra cheferna argumenterade att de tjatade fram 
information för att motstridiga medarbetare skulle komma med på tåget. Sättet chefen väljer 
att implementera förändringen har betydelse för medarbetarnas attityd till den (Wikström & 
Dellve, 2009; Solman, 2010). I det här exemplet är det svårt att få fram vilket sätt som 
fungerade mest effektivt då en knappt hade startat sin förändring. Den som ”tjatade” hade 
kommit så långt att personer ringde till den för att söka arbete då de hört att klimatet hade 
förändrats så pass mycket. Däremot är det viktigt att påpeka att negativa känslor uppstår oftast 
om medarbetarna inte förstår förändringen, om de känner att det inte finns en mening med 
den eller om den går fram för fort (Giæver och Hellesø, 2010). I det här fallet verkade den ena 
chefen som att den genomförde sitt arbete på ett välfungerande sätt.  

4.3 Vidare forskning 

Den här studien är enbart en undersökning ur mellanchefers perspektiv. Resultatet har gett en 
djupare förståelse för mellanchefers syn på och erfarenhet av att arbeta för trivsel inom 
sjukhusvården, men kan även ligga till grund för förbättringsarbete inom arbetsmiljö inom 
andra verksamheter. Ytterligare forskning som belyser trivsel ur andra perspektiv är av 
intresse. Forskning som synliggör anpassningens och flexibilitetens betydelse i ledarskapet är 
av intresse eller hur medarbetarna arbetar för att främja hälsa genom att föra fram deras syn 
på och erfarenhet av trivsel. Ytterligare forskning om faktorer som motverkar och gynnar 
trivsel för att öka kunskapen i det främjande hälsoarbetet är av intresse för att förebygga ohälsa 
inom verksamheter på sjukhus. Att subgrupper och informella ledare är ett stort hot mot den 
goda arbetsmiljön är intressant att studera genom en fallstudie för att skapa en ökad förståelse 
för sjuksköterskor och undersköterskors samarbete.    

4.4 Konklusion 

Kärnan i det som framgår i resultatet sammanfaller väl med de tre ledarstilar som sägs vara 
de mest effektiva för arbetstrivseln inom vården. För att medarbetarna ska må väl och trivas 
är det flera komponenter att anpassa sig efter i arbetet med arbetsmiljön. För cheferna 
handlar det om att ha rätt bemanning och att arbetsbördan ska vara optimal för 
medarbetarna samt att medarbetarnas attityder har stor betydelse för trivsel. Cheferna anser 
även att det är viktigt att medarbetarna är trygga i sig själva och är beredda på att det är en 
tuff arbetsplats, både psykiskt och fysiskt, för att klara av det. För chefer har det bekräftande 
ledarskapet en stor betydelse och det gäller att vara flexibel i sitt ledarskap och anpassa sig 
efter gruppens mognad och arbetssätt.  
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