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Hur har chefen det?  

Första linjens chefs förutsättningar för hållbart - 

hälsofrämjande ledarskap  
 

Sabina Rosendal 

Under industrins framväxt under 1700-talet och framåt skedde en förändring 

av hälsorisker förknippade med arbetet, arbetsmiljöarbetet handlade till en 

början om att stävja olycksfall med dödlig utgång till att idag även inkludera 

främjande strategier. Ledarskap har stor betydelse i hälsofrämjande arbete, 

där första linjens chef är närmast medarbetarna. Chefer har en fragmenterad 

arbetssituation där de förväntas hantera krav från många olika intressenter. I 

denna kvantitativa studie deltog 88 första linjens chefer, syftet var att 

undersöka deras förutsättningar i arbetet utifrån organisatoriska förhållanden 

i relation till egen hållbarhet samt möjligheter att arbeta hälsofrämjande. 

Första linjens chef rapporterades ha relativt goda förutsättningar att uppfylla 

de åtaganden som traditionellt ingår i ledningsuppdrag och deras hälsa 

ansågs som god. Första linjens chef uppgav att arbetsbelastning samt 

ansvarsområden har utökats under senaste året. Slutsats att förhållandet 

mellan belastningar och resurser var tillfredställande. Överbelastning 

bedömdes ha störst påverkan på första linjens chefs hållbarhet och 

hälsofrämjande arbete. 

Keywords: first-line manager, health promotion, sustainability, work 

condition

 

Introduktion 
 

I samband med industrins framväxt under 1700- och 1800-talet utsattes människor för nya 

typer av hälsorisker vid arbete, och detta innebar en framväxt av arbetarskydd som inriktade 

sig på arbetets fysiska krav, dess fysiska förslitning och risker för olycksfall. Hela 

produktionskedjan kännetecknades av tunga och farliga arbetsmoment, förhållanden som vi 

idag skulle ha svårt att föreställa oss. I slutet på 1800-talet kom den första lagregleringen som 

syftade till att förbättra arbetares villkor, yrkesfarelagen, som sedan kom att avlösas av 1912 

års lag om arbetarskydd (Aronsson et. al., 2012). Den statliga myndigheten 

Arbetarskyddsstyrelsen inrättades 1949. Denna myndighet fick till uppgift att följa och bevaka 

utvecklingen inom området, som från 1960-talet kom att benämnas arbetsmiljö istället för 

arbetarskydd, men även precisera arbetsmiljölagarna med föreskrifter. År 2001 skedde en 

sammanslagning av Arbetarskyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen, och dagens 

Arbetsmiljöverket bildas (Arbetsmiljöverket, 2016). 
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Arbetsmiljöarbetet har de senaste 150 åren fokuserat på riskfaktorer, att skydda anställda 

och deras hälsa från faror och risker som arbetet kan orsaka (Gurt & Elke, 2009). Lindberg 

och Vingård (2012) liknade utvecklingen vid en arbetsmiljötrappa där en förskjutning av 

arbetsmiljöfokuset har skett i takt med arbetslivets utveckling, utan att för den skull göra 

avkall på tidigare steg. Först handlade arbetsmiljöarbetet om att stävja olycksfall med dödlig 

utgång och andra steget var att hindra fysisk och mental lemlästning. Det tredje steget 

handlade om att minska ohälsa orsakad av kemisk och fysikalisk påfrestning, det fjärde steget 

om ohälsa på grund av fysisk/biokemisk påfrestning och det femte och sista steget om ohälsa 

på grund av psykosocial och organisatorisk påfrestning. Men de senaste decennierna har det 

skett en utveckling av hälsodiskursen mot främjande strategier (Aronsson et al., 2012). 

Lindberg och Vingård ansåg att vi nu kan lägga till ytterligare ett steg på arbetsmiljötrappan. 

Nivån utgörs av friskfaktorer (främjande) som ett kompletterande verktyg för att motverka 

riskfaktorer men även för att styra dessa faktorer i en främjande riktning. Redan i 

Arbetsmiljölagen (AML) från 1977 fanns ett embryo till det främjande perspektivet. I AML 1 

kap. 1§ finns att läsa “Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att 

även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö”. Arbetsmiljön ska vara tillfredsställande med hänsyn 

till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Vidare i AML 2 kap. 

1§ “arbetsmiljön ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och 

tekniska utvecklingen i samhället” samt “det ska vidare eftersträvas att arbetsförhållandena 

ger möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling liksom till självbestämmande och 

yrkesmässigt ansvar”. Det är påfallande långtgående krav om att arbetsmiljön ska medverka 

till en “god hälsa” som ställs (Lindberg & Vingård). 

Att dålig arbetsmiljö är kostsamt för både individer, företagen och samhället i stort har 

forskningen dokumenterat i decennier, och det finns stora besparingar att hämta i en bättre 

arbetsmiljö (Menckler & Österblom, 2004; SOU 2009:47). Det är däremot svårare att hitta 

god vetenskaplig forskning som visar på att hälsofrämjande arbete ger ekonomisk avkastning, 

även om mycket tyder på det. PricewaterhouseCoopers genomförde en forskningsöversikt 

2008 där de inte lyckades hitta någon dokumentation som styrker påtagliga affärsmässiga 

fördelar. Det gemensamma drag som fanns för de 55 vetenskapliga studier som 

forskningsöversikten bygger på, var att effekterna av de hälsofrämjande insatserna överlag 

mättes med icke-finansiella indikatorer som sjukskrivningstal och trivsel (SOU 2009:47). För 

organisationer inom hälso- och sjukvården finns ytterligare en aspekt att ta hänsyn till, 

nämligen patientsäkerhetsperspektivet. Dålig arbetsmiljö är inte bara dåligt för individen som 

drabbas eller ur ekonomiska aspekter, utan kan även vara livshotande för patienter (Shirey, 

2006).  

 

 

Hälsa i arbetslivet 

 

Arbetsplatsen som arena är betydelsefull för förebyggande insatser som omfattar 

hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor, men även direkt arbetsrelaterade faktorer. 

Sysselsättning och arbetsförhållanden har stor betydelse för hälsa och jämlikhet i hälsa. Goda 

arbetsförhållanden kan stärka individers ekonomi, sociala status, personliga utveckling, 
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sociala relationer och självförtroende samt skydda mot fysiska och psykosociala risker. 

Åtgärder mot arbetsrelaterade ojämlikheter kan ge direkta hälsokonsekvenser. Arbete har 

även betydelse för att minska ojämlikheter på grund av kön, etnicitet, ålder och 

socioekonomiska aspekter (Statens Folkhälsoinstitut, 2011). Men arbetet kan även ha negativ 

påverkan på hälsa med ogynnsam hälsoutveckling som följd (Menckler & Österblom, 2004). 

Sysselsättningsrelaterade förhållanden som tidsbegränsade anställningar, stress, orimliga 

arbetskrav, begränsat handlingsutrymme och arbetsrelaterade olyckor innebär risker för 

individens hälsa (Statens Folkhälsoinstitut, 2011). 

 

 

Det preventiva och promotiva arbetet 

 

Det svenska arbetsmiljöarbetet har traditionellt fokuserat på att identifiera och utesluta/minska 

risker för skador och ohälsa, det vill säga att förebygga (Lindberg & Vingård, 2012; Menckel 

& Österblom, 2004). Den svenska lagstiftningen är uppbyggd kring och fokuserar på det 

preventiva synsättet, vilket handlar om att reducera och hantera risker, och behandla 

hälsoproblem som har uppkommit (Aronsson et al., 2012; Menckel & Österblom). Prevention 

utgår från ett patogent perspektiv och riktas ofta mot specifika riskgrupper (Menckel & 

Österblom). Det patogenetiska synsättet innebär enligt Antonovsky (2005) en risk för en 

grundläggande dikotomisering mellan friska och sjuka människor, där det fokuseras på 

antagandet att riskfaktor A orsakar sjukdomstillstånd B.  

Det promotiva arbetet rörde initialt mer generella folkhälsofrågor som rökning, motion, 

friskvård och livsstil. Men i takt med att enskilda individers hälsa och välbefinnande har fått 

en allt större betydelse för organisationers effektivitet har en arbetsplatsinriktad ansats vuxit 

fram (Aronsson et al., 2012). Inom det promotiva synsättet ses hälsa som en faktor som kan 

utvecklas genom medvetna insatser. Antonovskys salutogena ansats förser det hälsofrämjande 

perspektivet med ett viktigt teoretiskt angreppsätt (Eriksson, 2011). Inom det salutgogena 

perspektivet ses hälsa inte som något dikotomt, sjukt eller friskt, utan som ett dynamiskt 

fenomen där individen rör sig på ett kontinuum mellan polerna hälsa och ohälsa (Antonovsky, 

2005). Det promotiva perspektivet kan ses mer som ett strategiskt synsätt som syftar till att 

öka hälsan genom att låta det genomsyra hela arbetssättet och koppla det samman med de 

ordinarie aktiviteterna (Aronsson et al.). Det ligger i de salutogenetiska synsättet att se till 

faktorer som främjar och befrämjar en rörelse mot den friska polen på kontinuumet. 

Avsaknaden av ohälsa innebär inte automatiskt hälsa, och genom det salutogenetiska synsättet 

riktas uppmärksamheten mot vad som upprätthåller hälsa (Antonovsky).  

De två olika synsätten prevention och promotion kompletterar varandra, det ena utesluter 

inte det andra (Menckel & Österblom, 2004). Men de fyller olika syften, Aronson et al. (2012) 

illustrerar med en matris skillnader på preventiva och promotiva åtgärder på olika nivåer inom 

en organisation, från individnivå till organisationsnivå, och hur de representerar olika nivåer i 

det promotiva och preventiva arbetet (se Tabell 1).  
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Tabell 1 

Exempel på preventiva och promotiva åtgärder 
 

 

 

Promotion: 

främja,  

utveckla 

Primär  

prevention:  

reducera  

risker 

Sekundär 

prevention: 

hantera  

risker 

Tertiär 

prevention: 

bota, behandla 

Individnivå Individ- 

utveckling 

Utforma arbeten Stress-hantering Behandling, 

rehabilitering 

Gruppnivå Grupputveckling, 

lärande 

Ledarutveckling, 

arbetsmiljö-

kartläggning 

Handledning Kris, 

konflikter, 

mobbing 

Organisations-

nivå 

Organisations-

utveckling 

Organisera för att 

reducera risker 

Systematiskt 

arbetsmiljöarb.,  

riskanalys 

Kris 

  

 

Hälsofrämjande arbetsplatser  

 

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

god hälsa och goda hälsorelaterade beteenden (Menckel & Österblom, 2004). I det 

hälsofrämjande, salutogena perspektivet ligger tonvikten på promotivt arbete med 

hälsobringande faktorer, det vill säga ett fokus på “friskfaktorer” istället för “riskfaktorer” 

(Aronsson et al., 2012). För att arbetet ska bli framgångsrikt krävs det en samlad ansträngning 

från såväl de anställda, arbetsgivare men även från samhället i stort (Lindberg & Vingård, 

2012; Menckel, 1999). Förutom att främja hälsa så är helhetssynen viktigt (Eriksson, 2011). I 

det hälsofrämjande arbetet kan allt som syftar till att understödja eller verka för att människor 

ska må bra ingå, och det är en process som ständigt är pågående (Menckel & Österblom, 

2004; Shirey, 2006). Enligt Orvik, Dellve och Eriksson (2013) är det viktigt att begreppet 

sätts i ett tydligt systemperspektiv och att hälsobehovet integreras i hälso- och sjukvårdens 

ledningsprinciper. Hälsofrämjande arbete och kvalitetsarbete har visat sig vara nära 

sammankopplat, och utveckling av det ena området förefaller leda till förbättringar även inom 

det andra. Verksamheter inom hälso- och sjukvården som arbetar enligt det hälsofrämjande 

konceptet har visat sig arbeta mer aktivt med patient- och personalenkäter, 

avvikelserapportering, riskanalyser på arbetsplatsen, kliniska riktlinjer och har ett bättre 

samarbete med patientorganisationer (Fredin, Forsberg & Allebeck, 2008). Studier har 

dessutom visat att hälso- och sjukvårdsorganisationer som arbetar hälsofrämjande har en 

högre patientsäkerhet och lägre dödstal bland patienter (Heat, Johanson & Blake, 2004).  

 

 

Ledarskap i hälsofrämjande organisationer 

 

Forskningen inom området hälsofrämjande arbetsplatser är inte lika utvecklad som inom den 

preventiva arbetsmiljöinriktningen. Det finns dock svenska studier som visar på att gott ledar- 

och medarbetarskap, god kommunikation, gemensamma värderingar, ett organisationsklimat 

med måttliga krav och en god fysisk miljö stärker den hållbara hälsan hos individer (Lindberg 
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& Vingård, 2012). För att arbetet ska bli framgångsrikt krävs att det hälsofrämjande 

perspektivet är införlivat i organisationens ledarskapsfilosofi (Menckel, 1999). Litteraturen 

refererar vanligen till hälsofrämjande strategier som en grundläggande inställning inom 

organisationen som fokuserar på interventioner integrerade i den dagliga verksamheten 

(Eriksson, 2011). 

En hälsosam kultur existerar bara i en organisation som lyssnar på de människor som finns 

inom organisationen och som förblir aktivt involverade i arbetet (Heath et al., 2004). Om de 

anställda ska kunna medverka vid beslut, så måste information och feedback flyta fritt från 

ledning till anställda men även från anställda till ledning (Lindberg & Vingård, 2012). 

Organisationen och individen blir sårbar när det saknas en gemensam syn på organisationens 

formella och informella strukturer och adekvat stöd till chefer och anställda (Härenstam & 

Östebo, 2014). Detta visades bland annat vid en kartläggning av hälsofrämjande arbete vid sju 

akutsjukhus. Forskarna kom fram till att många hälsofrämjande insatser gjordes i 

organisationerna, men att det i flera av organisationerna saknades stödsystem i form av 

riktlinjer, rutiner och metoder för det hälsofrämjande arbetet. I de organisationer som saknade 

stödsystem sågs även ett samband mellan avsaknad av hälsofrämjande arbete i den patientnära 

verksamheten (Fredin et al., 2008).  

Eriksson (2011) beskrev hälsofrämjande ledarskap som en kombination av kunskaper, 

attityder och färdigheter hos ledare såväl som riktlinjer, strukturer och en kultur inom 

organisationen som understödjer en hälsofrämjande arbetsplats. Den hälsofrämjande 

arbetsplatsen ställer stora krav på organisationen, och det krävs ett ledarskap från de högsta 

ledarna inom organisationen som inte bara talar välvilligt om betydelsen av hälsa utan även 

styr mot målet och som fattar beslut som stödjer de hälsofrämjande faktorerna (Gurt & Elke, 

2009; Menckel & Österblom, 2004). Ledningsprinciperna ska fungera som stödsystem för 

chefer på alla nivåer, och hjälpa dem att hantera de värdekonflikter som finns inom vården 

(Orvik et al., 2013). Studier har visat att ansvar för administration, kommunikation med 

medarbetare och för strategiska frågor ofta skapar motstridiga kravsituationer, i synnerhet när 

de kombineras med motsägelser mellan normsystem på samhälls-, organisations- och 
medarbetarnivå (Eklöf et al., 2010). Olika organisationsformer och typer av ledarskap har 

därför stor betydelse för anställdas hälsa (Menckel & Österblom).  

 

 

Organisatorisk kapacitet 

 

Modellen Organizational capacity to perform (OCAP) är ett mått utvecklat för att ta fasta på 

de operativa chefernas egna bedömningar av deras förutsättningar att göra ett gott arbete. 

Måttet är verksamhetsneutralt och bortser även från individuella attribut hos chefen så som 

kompetens, erfarenheter och färdigheter, och bygger på frågor som är designade att undersöka 

chefens möjlighet att uppfylla sitt ledningsuppdrag i relation till den kontext chefen befinner 

sig i. OCAP visar på organisationens förmåga att använda dess resurser snarare än resurserna i 

sig. Ett högt OCAP pekar alltså på att organisationens ledningssystem är välkoordinerade, och 

att chefen har goda möjligheter att uppfylla sitt ledningsuppdrag. Resultatet av OCAP kan 

användas på strategisk nivå för att hjälpa organisationen att prioritera resurser, konstruera 
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stödsystem och processer och förbättra kommunikationskanaler för att förbättra 

serviceproduktionen (Björk, Szücs & Härenstam, 2014).  

 

 

Första linjens chefs arbetssituation 

 

Med chefspositionen följer formellt ansvar (Aronsson et al., 2012). En chef har befogenhet att 

fördela arbete och belöna insatser, de kan påverka anställdas utformning av arbetsuppgifter, 

arbetsbelastning, arbetsschema och de fysiska arbetsvillkoren (Gurt & Elke, 2009). Forskning 

har visat att chefers förhållningssätt, synsätt, tillgänglighet och ledarskapsstil påverkar 

medarbetarnas arbetsmiljö, välbefinnande, stress och arbetsprestation (Dellve, Skagert & 

Vilhelmsson, 2007). Otillfredsställande arbetsuppgifter, hög arbetsbelastning utan möjlighet 

till återhämtning och otydliga direktiv är psykosociala faktorer som kan resultera i ohälsa 

(Kälvemark, Höglund, Hansson, Westerholm & Arnetz, 2004). Det ställs idag stora krav på 

chefer i hälso- och sjukvården, första linjens chefer förväntas inte bara hantera och ge sina 

underställda goda förutsättningar att utföra sitt arbete, utan förväntas även balansera 

förväntningar och krav från politiker, den strategiska nivån inom organisationen, den 

administrativa nivån och medarbetare i organisationerna, medborgare och samt egna 

professionen (Härenstam & Östebo, 2014). Första linjens chefer har en fragmenterad 

arbetssituation där det strategiska arbetet ofta kommer sist i prioriteringsordningen (Orvik et. 

al., 2013), och de ägnar större delen av sin tid till personalplanering, inköp, arbetsfördelning 

med mera på en mer operativ nivå för verksamheten än exempelvis en chef högre upp i linjen 

(Aronsson et al.). Särskilt i kunskapsintensiva organisationer uppstår lätt konflikter om 

resursallokering och tolkningar av lagar, regler och policys (Härenstam & Östebo). AACN 

(2005) skriver att det ofta ses som oviktigt att avsätta resurser till att upprätthålla goda 

relationer med medarbetare inom hälso- och sjukvården. Goda relationer kräver tid för att 

upprätthållas, och ofta underkattas det vilka konsekvenser relationsproblem och dåliga 

kommunikation kan orsaka. Stressrelaterade problem hos chefer påverkar fler än den enskilda 

individens hållbarhet och dess hälsa. Dolda kostnader som kan bli en effekt av 

stressproblematik hos en första linjens chef är ineffektivt beslutsfattande, passiv/auktoritär 

ledarstil, riskbenägna/obenägna ledare, bristande egen kreativitet/innovation och avvisande av 

andras kreativa/innovativa idéer. Flera av dessa konsekvenser ökar sannolikt dessutom 

stressen hos medarbetarna (Dellve & Wikström, 2006). 

 

 

Belastningar och resurser 

 

Job demands-resourses model (JD-R) är en stressteoretisk modell där man analyserar 

arbetsvillkor utifrån belastningar och resurser (Berntson & Corin, 2014). Modellen 

undersöker även arbetets påverkan på motivation, engagemang och prestation (Berntson, 

Wallin & Härenstam, 2012). Grunden i modellen är antagandet att varje yrke har sina egna 

specifika riskfaktorer förknippade med stress, vilka delas in i de två kategorierna belastningar 

och resurser. Även andra stressteoretiska modeller som bygger på liknande principer som JD-
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R, men till skillnad från dessa så utökar JD-R antagandet till att olika belastningar 

(arbetskrav) och resurser interagerar för att predicera stress, och att riskfaktorerna är olika 

beroende på arbetets karaktär. JD-R är således en övergripande modell som kan tillämpas på 

olika arbetsmiljöer, oberoende av de särskilda belastningarna och resurserna inblandade 

(Bakker & Demerouti, 2007). I modellen definieras belastningar som ”de fysiska, 

psykologiska, sociala och organisatoriska aspekter som kräver en uthållig fysisk och/eller 

psykologisk (kognitiv och emotionell) ansträngning och som därför är relaterad till särskilda 

fysiska och/eller psykologiska kostnader” (Berntson & Corin, 2014, sid 60). Det kan 

exempelvis handla om hög arbetsbelastning eller emotionellt krävande arbete, två faktorer 

som är vanligt förekommande i hälso- och sjukvården (de Jonge, Le Blanc, Peeters & 

Noordam, 2008; Orvik & Axelsson, 2012). Faktorerna i sig behöver inte vara negativa, men 

de blir till stressorer när de kräver en högre ansträngning än personen i fråga har utrymme att 

återhämta sig från (Bakker & Demerouti). Kostnaden av ansträngningen blir alltså högre än 

intjänandet.  Resurser definieras i modellen som ”de fysiska, psykologiska, sociala och 

organisatoriska aspekter som är (1) funktionella för att nå arbetets mål; (2) reducerar arbetets 

belastningar och de relaterade fysiska och psykologiska kostnaderna; (3) stimulerar till 

personlig utveckling” (Berntson & Corin, 2014, sid 60). Resurser är även medel för att uppnå 

eller skydda andra värderade resurser utanför arbetet. Exempel på resurser är lön, 

anställningstrygghet, arbetsklimat och relationer med chefer och medarbetare och autonomi i 

arbetet. Alltså från organisatoriska strukturella resurser, interpersonella resurser ner till 

individ och uppgiftsnivå (Bakker & Demerouti).  

De två kategorierna belastningar och resurser som formar JD-R anses innebära två olika 

psykologiska processen som spelar roll i utvecklandet av stress och motivation (Bakker & 

Demerouti, 2007; Berntson et al., 2012). Dels antas belastningar i form av kroniska 

överbelastningar (både för hög arbetsmängd och för höga emotionella krav) och dåligt 

utformade arbeten framkalla försämringar av hälsan genom uttömning av både mentala och 

fysiska resurser, vilket leder till total förbrukning av tillgänglig energi hos individen. 

Individen kan under en period klara av denna typ av belastning genom kompensatoriska 

strategier men långtidseffekten blir till slut en kollaps (Bakker & Demerouti). Resurser antas 

ha en motiverande effekt som leder till högre engagemang, högre prestationsnivå och som 

motiverar till individens lärande och egna utveckling (Bakker & Demerouti). Knappa resurser 

däremot hindrar motivation och engagemang, men påverkar inte individens hälsa på samma 

sätt som överbelastningar (Berntson et al., 2012). Autonomi i arbetet har visat sig vara den 

viktigaste bufferten mot utbrändhet, följt av stöd och möjlighet till professionell utveckling 

(Bakker & Demerouti, 2007). 

Det finns vissa aspekter gällande belastning som är särskilt viktiga när fokus ligger på 

första linjens chefer i offentlig sektor. Första linjens chefen påverkas av att de är placerade 

mellan den högre ledningen och sina underställda i en politiskt styrd organisation. 

Restriktioner i beslutsautonomin och att balansera organisatoriska mål med politiska mål 

anses som utmärkande svårigheter för första linjens chef i politiska organisationer (Skagert, 

Dellve, Eklöf, Pousett & Ahlborg, 2008). Även den mångfald av intressenter 

(patienter/brukare, skattebetalarna, yrkesprofessionella, chefer, politiker och staten) som finns 

skapar ett makt- och beroendeförhållande i olika riktningar (Tengelin, Kihlman, Eklöf & 

Dellve, 2011). Detta ska balanseras med tillgängliga resurser. Studier har visat att första 
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linjens chef har mindre socialt kapital, kontroll och möjlighet att anpassa sitt arbete än chefer 

på högre nivå (Dellve, Andreasson & Jutengren, 2013).  

 

 

Föreliggande studie 

 

Med nästan en tiondel av den svenska befolkningen yrkesverksam inom hälso- och 

sjukvården är det en viktig sektor att studera (Fredin et al., 2008). I utvecklingen av 

hälsofrämjande sjukhusorganisationer är chefer nyckelpersoner genom sitt ansvar att leda, 

förvalta och utveckla verksamheten (Heath et al., 2004). Första linjens chefer har en viktig 

roll i utvecklingen av en god psykosocial arbetsmiljö och fungerande välfärdsorganisation 

(Lindberg & Vingård, 2012). Det finns idag flertalet studier som visar att chefers 

förhållningssätt, synsätt, tillgänglighet och ledarskapsstil påverkar medarbetares arbetsmiljö, 

välbefinnande, stress och arbetsprestation (Dellve et al., 2007; Eriksson, 2011; Shirey, 2006). 

Det finns dock mindre vetenskaplig kunskap om chefers förutsättningar, arbetsvillkor och 

möjligheter att påverka sin och sina medarbetares arbetssituation (Tengelin et al., 2011). 

Samtidigt finns studier som visar att stress, krävande arbetsvillkor och frivilliga avgångar hos 

chefer i sjukvården är ett problem för både organisationen och dem själva (Dellve & 

Wikström, 2006; Skagert et al., 2008).  

Många av de studier som har utförts inom området har haft hälso- och sjukvården i stort 

som intresseområde, och inhämtat data från flera organisationer inom ramen för 

undersökningen. Denna studie utgår från första linjens chefer inom en och samma 

organisation inom hälso- och sjukvården.  

 

 

Syfte 

 

Syftet med denna studie var att studera första linjens chefs perspektiv på deras förutsättningar 

i arbetet vid en organisation inom hälso- och sjukvården i Mellansverige. Studien fokuserade 

på belastningar och resurser utifrån organisatoriska förhållanden som påverkar arbetsmiljö 

och hälsa hos första linjens chefer. Detta för att undersöka vilka förutsättningar första linjens 

chef har att handla på ett sätt som leder till en bra arbetsmiljö och en väl fungerande 

verksamhet. För denna studie valdes kvantitativ metod med enkät som datainsamlingsmetod. 

Med hållbarhet menas i denna studie chefers egen hälsorelaterade hållbarhet. 

 

 

Frågeställningar 

 

- Hur bedömer första linjens chef sina förutsättningar att göra ett gott arbete? 
- Hur bedöms förutsättningarna för första linjens chef att kunna att utöva ett hållbart och 

hälsofrämjande ledarskap? 

- Har förutsättningarna för första linjens chef att utöva ett hållbart och hälsofrämjande arbete 

förändrats under det senaste året? 



11 

 

Metod 

 

 

Deltagare 

 

Urvalet utgjordes av verksamma första linjens chefer vid en vald organisation inom hälso- och 

sjukvården. Med hjälp av en utvald kontaktperson inom organisationen gjordes en sökning i 

det personaladministrativa systemet 2016-04-01 på anställda med chefskod C_ enligt 

arbetsidentifikation (AID). AID är ett centralt klassificeringssystem för gruppering av 

arbetsuppgifter för anställda inom kommuner och landsting upprättat av Sveriges Kommuner 

och Landsting. Chefskod C_ syftar till chefer med fullt ledningsansvar, det vill säga 

verksamhets-, personal-, och ekonomiansvar, och som är underställd A_ och B_ chef 

(Sveriges Kommuner och Landsting, 2016). Enkäten skickades till samtliga första linjens 

chefer (N = 149) och besvarades av 88 personer, 76 kvinnor, 9 män samt 3 där uppgift om kön 

saknades, vilket ger en svarsfrekvens på 59 %. Övrig demografisk data presenteras i Tabell 2. 

Studiens bortfall var 61 till antal. Av dessa kom en enkät åter till avsändaren med meddelande 

att personen hade avslutat sin tjänst. I övrigt kan det enbart spekuleras kring studiens externa 

bortfall. Detta ger ett externt bortfall på 41 %. Det interna bortfallet var på 0,4 %. Det interna 

bortfallet är spritt mellan olika frågor, vilket gör att bortfallet inte kan relateras till någon 

specifik fråga i enkäten. 
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Tabell 2 

Demografisk data för respondentgruppen 

 Frekvens Valid % 

Ålder 35 år eller yngre 5 6 

36-45 år 23 27 

46-55 år 35 41 

56-65 år 22 25 

Äldre än 65 år 1 1 

Uppgift saknas 2  

Utbildningsnivå Grundskola 2 2 

Gymnasium 5 6 

Eftergymnasial ≤3 år 38 43 

Eftergymnasial > 3 år 43 49 

Antal år som chef 1 år eller kortare 18 21 

2-4 år 19 22 

5-7 år 12 14 

Mer än 7 år 38 43 

Uppgift saknas 1  

Divisionstillhörighet Medicinsk service 34 39 

Medicin 9 10 

Kirurgi 21 24 

Psykiatri 16 18 

Primärvård 7 8 

Annan 1 1 

Verksamhet Mottagning 39 45 

Avdelning 21 24 

Mottagning + avdelning 11 13 

Annan 16 18 

Uppgift saknas 1  

Kontrollspann 1-10 underställda 9 10 

11-20 underställda 27 31 

21-30 underställda 18 21 

31-40 underställda 14 16 

41-50 underställda 9 10 

>50 underställda 11 12 

 

 

Material 

 

Insamlingen av data gjordes med hjälp av enkäter i pappersform som bestod av både 

egenkonstruerade item och item från beprövade instrument. I de fall item togs från beprövade 

instrument erhölls tillstånd från de forskare som har utvecklat dessa att använda instrumenten. 

 

Missivbrev. Ett missivbrev bifogades med enkäten där respondenterna informerades om 

vem som utförde studien, att det var en studentuppsats, varför de blev tillfrågade om att delta i 

studien, studiens syfte, att de har rätt att när som helst avbryta sitt deltagande, att data endast 

kommer att användas i aktuell studie samt att all information är avidentifierad. I missivbrevet 
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fanns även information om hur de skulle gå till väga, vart enkäten skulle sänds samt 

kontaktuppgifter till ansvarig student och handledare.  

 

Bakgrundsfrågor. Enkäten inleddes med 10 bakgrundsfrågor om kön, ålder, 

utbildningsnivå, kontrollspann, antal år som chef samt om deltagande i chefsutbildning 

arrangerad av arbetsgivaren. Det efterfrågades även vilken division samt verksamhet chefen 

var verksam inom.  

 

Förutsättningar. Nästa del i enkäten handlade om första linjens chef upplever att de på ett 

säkert och tillfredställande sätt kan uppfylla de åtaganden som traditionellt ingår i 

chefsuppdraget. Mätinstrumentet som användes var Organizational Capacity to Perform 

(OCAP; Björk et al., 2014) som är ett verksamhetsoberoende mätinstrument där cheferna 

själva skattar sina förutsättningar. Respondenterna ombads besvara frågan “Som helhet, är du 

nöjd med dina möjligheter att på ett säkert och tillfredställande sätt uppfylla dina åtaganden 

inom följande områden” följt av åtta identifierade områden som första linjens chefs 

ledningsuppdrag innebär, exempelvis budgetarbete och arbetsmiljöarbete. Utöver de åtta 

frågor som ingår i OCAP lades det till en fråga gällande patientsäkerhet, då det är en av 

grundstenarna i arbetet för första linjens chef inom hälso- och sjukvården. Svarsskalan var av 

Likert-typ med skala från 1 (Inte alls) till 4 (I mycket hög grad). OCAP-måttet avslutades med 

frågan “Tycker du att du på din arbetsplats kan arbeta på ett sätt så att du känner dig nöjd med 

resultatet?”. Svarsskalan var av Likerty-typ, från 1 (Nej, inte alls) till 4 (I hög grad).  

 

Arbetssituation. En frågedel i enkäten baserades på Gothenburg Manager Stress Inventory 

(GMSI) som är utarbetad av forskare vid Institutet för Stressmedicin och Arbets- och 

Miljömedicin. GMSI baseras på intervjuer med chefer i offentlig sektor där chefsspecifiks 

stressorer har identifierats (Eklöf et al., 2010). GMSI är ett omfattande verktyg som studerar 

flertalet områden kopplade till chefskapet, delar har teoretisk utgångspunkt i job demands-

resources model där belastningar och resurser mäts. Från denna del har 38 item valts som 

tillsammans bildar index kopplade till belastningar och resurser vilka är identifierade som 

relevanta för chefer i offentlig sektor inom omsorgsinriktade verksamheter.  

-Belastningar. För att mäta belastningar användes frågan “Om du tänker på det senaste 

halvåret, hur ofta har följande förekommit i ditt arbete som chef?”, vilken innehöll totalt 22 

item. Dessa item var avsedda att mäta sju olika stressorer, vilka var resursproblem, 

överbelastning, organisatoriska styrningsbrister, logikkonflikter, betungande rollkrav, 

gruppdynamiska problem samt buffertproblem. Svarsskalan var av Likert-typ, med en skala 

från 1 (aldrig/nästan aldrig) till 5 (alltid/nästan alltid). Resursproblem var ett index av fyra 

frågor, exempelvis “Att din verksamhet inte har resurser att klara belastningstoppar” 

(Cronbach’s α = .76), överbelastning mättes med en fråga, “Att du faktiskt inte hinner med 

det du känner att du borde” och organisatoriska styrningsbrister var ett index av fyra frågor, 

exempelvis “Att beslut tas högre upp i organisationen är mycket svåra eller omöjliga att 

genomföra i din verksamhet” (Cronbach’s α = .57). Logikkonflikter var ett index av fem 

frågor, exempelvis “Att det uppstår situationer då du känner att du har svårt att prioritera 

bland uppgifter” (Cronbach’s α = .79), betungande rollkrav var ett index av fyra frågor, 

exempelvis “Att personalansvaret är betungande” (Cronbach’s α = .81) och gruppdynamiska 
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problem var ett index av två frågor, exempelvis “Att du känner att du inte vet vad som händer 

i din personalgrupp” (Cronbach’s α = .63). Den sista variabeln bufferproblem var ett index av 

två frågor, exempelvis ”Att du behöver förklara och motivera ”dåliga/negativa” beslut för 

dina medarbetare som fattas av dina överordnade” (Cronbach’s α = .51). Tre av sex index 

kopplade till belastningar hade ett Cronbach’s α lägre än .70. Dessa index valdes dock att inte 

ändras då Cronbach’s α inte hade ökat till en tillfredställande nivå vid uteslutande av något 

item. 

-Stödresurser. För att mäta stödresurser användes frågan ”Om du tänker på det senaste 

halvåret, hur väl stämmer följande med din arbetssituation som chef?”, vilken innehöll totalt 

16 item. Dessa item avsåg att mäta fem copingresurser som kan verka stödjande i 

chefsarbetet. Dessa resursdimensioner var stödjande ledning, god samverkan med 

medarbetare, stödjande chefskollegor, stödjande privatliv samt stödjande organisatoriska 

strukturer. Svarsskalan var av Likert-typ, med en skala från 1 (Stämmer mycket dåligt) till 5 

(Stämmer mycket bra). Stödjande ledning var ett index av fyra frågor, där en av frågorna var 

“Överordnade visar verkligt intresse för vad jag gör och vilka problem jag har som chef” 

(Cronbach’s α = .93), god samverkan med medarbetare var ett index av de tre frågor, 

exempelvis “Jag känner att mina medarbetare vill ta ansvar i sitt arbete” (Cronbach’s α = .73) 

och stödjande chefskollegor var ett index av två frågor, exempelvis “Det fungerar bra att 

tillsammans med chefskollegor diskutera och resonera kring verksamheten” (Cronbach’s α = 

.88). Stödjande privatliv mättes med en fråga, vilket var “Min fritid ger mig verkligen 

möjlighet till vila och avkoppling” och stödjande organisatoriska strukturer var ett index av 

fem frågor, exempelvis “Högre nivåer i organisationen tar ansvar för att tydligt visa vilken 

kvalitetsnivå som är möjlig med de resurser som min verksamhet får” (Cronbach’s α = .79).  

 

Förändring. Frågan “Hur har dina egna arbetsförhållanden förändrats det senaste året vad 

gäller följande:” avsåg att mäta om det har skett förändringar i första linjens chefs 

arbetsförhållanden under det senaste året. Frågan innehöll sju egenkonstruerade item kopplade 

till belastningar och resurser. Svarsskalan var av Likert-typ med skala från 1 (Minskat 

kraftigt) till 5 (Ökat kraftigt). De två frågorna kopplade till belastningar, “Ansvarsområden” 

samt “Arbetsbelastningar”, valdes att i analysen hanteras var för sig då ett index av dessa 

frågor innebar ett Cronbach’s α under tillfredställande nivå. Ett index skapades av de sex 

frågorna kopplade till resurser, exempelvis “Stöd och uppbackning när du behöver” 

(Cronbach’s α = .82). 

 

Hälsa. För att belysa första linjens chefs hälsa som en indikator på hållbarhet ställdes 

frågor om respondenternas hälsotillstånd. En egenkonstruera fråga med fyra item som 

tillsammans bildar ett index avser att belysa psykosomatiska symptom så som 

sömnsvårigheter, huvudvärk samt kroppsliga besvär. Frågan som ställdes i enkäten var “Hur 

ofta har du haft/känt följande under de senaste 3 månaderna?” (Cronbach’s α = .82). 

Svarsskalan var av Likert-typ med skala från 1 (Aldrig) till 5 (Varje dag).  Respondenterna 

ombads även skatta sin allmänna hälsa samt sin fysiska hälsa. Svarsskalorna var även här av 

Likert-typ men med en skala från 1 (Mycket dålig) till 4 (Mycket god) samt ett svarsalternativ 

“Vet ej”.  
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Procedur 

 

Studiens genomförande var godkänd av organisationens HR-direktör. Inför studien skickades 

missivbrevet samt enkäten ut till två första linjens chefer inom en annan politiskt styrd vård- 

och omsorgsorganisation som en pilotundersökning för att få underlag för eventuella 

modifieringar innan datainsamling inom, för studien, utvald grupp. Utifrån responsen av 

enkäten vid den kritiska granskningen gjordes endast ett fåtal mindre ändringar inför 

datainsamlingen. 

Enkäterna med tillhörande missivbrev skickades sedan med hjälp av utsedd kontaktperson 

inom organisationen i förseglade kuvert med internpost till samtliga första linjens chefer inom 

aktuell organisation. Distribution via internpost valdes då det bedömdes vara de alternativ 

som bäst skyddade deltagarnas anonymitet. Respondenterna hade nio dagar till sitt förfogande 

för att besvara enkäten. Respondenterna ombads att skicka den besvarade enkäten med 

internpost till angiven internpostadress. Under dessa nio dagar skickades två påminnelser ut 

via mail.  

 

 

Resultat 

 

Data kopplat till studiens tre frågeställningar redovisas i detta avsnitt. Först redogörs för data 

som avser att besvara studiens första frågeställning ”Hur bedömer första linjens chef sina 

förutsättningar att göra ett gott arbete?”, sedan ”Hur bedöms förutsättningarna för första 

linjens chef att utöva ett hållbart och hälsofrämjande ledarskap?” och sist ” Har 

förutsättningarna för första linjens chef att utöva ett hållbart och hälsofrämjande arbete 

förändrats under det senaste året?”. 

 

 

Hur bedömer första linjens chefs sina förutsättningar att göra ett gott arbete? 

 

Modellen Organizational capacity to perform (OCAP) valdes för att kunna besvara studiens 

första frågeställning. Modellen avser att ge en överblick över hur första linjens chef vid 

aktuell organisation skattar sina förutsättningar till att göra ett gott arbete kopplat till uppgifter 

som traditionellt ingår i ledningsuppdraget. Medelvärde togs fram som beskrivande statistik 

för frågorna kopplade till OCAP (se Tabell 3). Frågan som ställdes i enkäten var “Som helhet, 

är du nöjd med dina möjligheter att på ett säkert och tillfredställande sätt uppfylla sina 

åtaganden inom följande områden:”. I tabellen presenteras varje item rangordnat utifrån det 

medelvärde som har genererats, från budgetarbete som genererade lägst medelvärde till 

patientarbete som genererade det högsta medelvärdet bland i frågedelen som syftade till 

specifika områden som ingår i ledningsuppdraget. Även enkätfrågan “Tycker du att du på din 

arbetsplats kan arbeta på ett sätt så att du känner dig nöjd med resultatet?” är kopplad till 

OCAP, vilken syftar till helheten i ledningsuppdraget. Detta item genererade högst 

medelvärde i OCAP. 
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Tabell 3 

Beskrivande statistik för Organizational capacity to perform (OCAP) 

Item N Min Max M SD 

Budgetarbete 86 1 4 2.27 0.710 

Planering och utveckling 87 1 4 2.48 0.776 

Kvalitetsarbete 87 1 4 2.53 0.679 

Arbetsmiljöarbete 86 1 4 2.57 0.712 

Rehabilitering 85 1 4 2.59 0.695 

Medarbetares komputv. 87 1 4 2.61 0.705 

Administrativt arbete 87 1 4 2.70 0.733 

Operativ verksamhet 85 1 4 2.81 0.732 

Patientsäkerhet 87 1 4 2.82 0.638 

      

Nöjd med resultatet 86 1 4 2.95 0.766 

 

Hur bedöms första linjens chefs förutsättningar att utöva ett hållbart och 

hälsofrämjande ledarskap? 

 

För att kunna besvara studiens andra frågeställning om första linjens chefs förutsättningar att 

utöva ett hållbart och hälsofrämjande ledarskap studerades belastningar och resurser i arbetet 

samt chefers egen uppfattning om sin hälsa. 

Belastningar. Sju belastningsvariabler har använts som utgångspunkt för att mäta 

stressorer. I Tabell 4 redovisas indexen som avser att mäta dessa variabler, vilka presenteras 

utifrån medelvärde i fallande ordning. Variablerna markerade med * är index med ett 

Cronbach’s α < .70.    

Tabell 4 

Medelvärdesfördelning mellan de olika belastningsvariablerna kopplade till chefsspecifika 

stressorer 

Index N Min Max M SD 

Överbelastning 87 1 5 3.66 1.05 

Logikkonflikter 86 1 5 3.32 0.70 

Buffertproblem* 87 1 5 3.26 0.84 

Resursproblem 86 1 5 3.17 0.63 

Betungande rollkrav 86 1 5 2.78 0.74 

Org. styrningsbrister* 87 1 5 2.72 0.63 

Gruppdynamista problem* 88 1 4 2.38 0.74 

 

Resurser. Fem copingvariabler användes för att mäta stödresurser. I Tabell 5 redovisas 

indexen som avser att mäta dessa variabler, vilka presenteras utifrån medelvärde i fallande 

ordning.  
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Tabell 5 

Medelvärdesfördelning mellan olika copingresurser kopplade till stödresurser 

Index N Min Max M SD 

God samverkan medarb. 88 2 5 4.08 0.65 

Stödjande chefskollegor 88 1 5 3.98 0.96 

Stödjande privatliv 88 1 5 3.67 1.12 

Stödjande ledning 88 1 5 3.53 1.12 

Stödjande org. strukturer 87 1 5 3.13 0.71 

 

Belastningar i relation till resurser. En korrelationsanalys utfördes för variablerna 

kopplade till belastningar och resurser. Spearmans rangkorrelation valdes då samtliga 

variabler var av ordinalskala. Samtliga belastningsvariabler med signifikant resultat är 

negativt korrelerande med resursvariablerna (se Appendix). Utmärkande är variabeln 

överbelastning som har ett korrelationsvärde på >.50 i relation till fyra belastningsvariabler. 

Dessa är resursbrist, organisatorisk styrningsbrist, logikkonflikt samt betungande rollkrav. 

Anmärkningsvärd är även variabeln stödjande chefskollegor som enbart visade på signifikant 

resultat i relation till variabeln stödjande ledning. 

 

Första linjens chefs hållbarhet. Respondenterna ombads att skatta sin egen hälsa vid 

undersökningstillfället. Av respondenterna skattade 88 % sin hälsa som god eller mycket god, 

10 % dålig och 2 % av respondenterna valde alternativet “vet ej”. Respondenterna ombads 

även att skatta sin fysiska kondition vid undersökningstillfället, 74 % skattade sin fysiska  

kondition som god eller mycket god, 25 % dålig eller mycket dålig samt 1% “vet ej”. 

Vanligast förekommande psykosomatiska symptom var upprepande uppvaknande med 

svårigheter att somna om där 26 % av respondenterna svarade “flera gånger per vecka” eller 

“varje dag” samt kroppsliga besvär där 20 % av respondenterna svarade “flera gånger per 

vecka” eller “varje dag”.  

 

Stressorers påverkan på första linjens chefs hållbarhet. Multivariat regressionsanalys med 

psykosomatiska symptom som beroendevariabel och de fyra belastningsvariablerna med 

Cronbach’s α > .70 som oberoende variabel utfördes för att studera samband med första 

linjens chefs hållbarhet. Analysen visar ett signifikant samband (p < .05, r
2 

= 30 %) mellan 

psykosomatiska symptom och betungande rollkrav (b = .29) samt överbelastning (b = .25). 

Inga signifikanta samband fanns vid analys med egen hälsa som beroendevariabel i relation 

till de fyra belastningsvariablerna.  

 

Stödresursers betydelse för första linjens chefs hållbarhet. Multivariat regressionsanalys 

med egen hälsa som beroendevariabel och de fem copingvariablerna som oberoende variabler 

visade på ett statistiskt samband med två copingvariabler (p < .05, r
2
 = 18 %). Dessa var 

stödjande privatliv (b = .14) samt stödjande ledning (b = .13). Inga statistiska samband fanns 

vid analys med psykosomatiska symptom i relation till de fem belastningsvariablerna.  

 

Viljan att fortsätta arbeta som chef. För att få en indikation på långsiktig hållbarhet 

utfördes en regressionsanalys med första linjens chefs skattning av deras vilja att fortsätta 
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arbeta som chef minst 3 år framåt i tiden, ”chef 3 år framåt”, som beroendevariabel i relation 

till de fyra belastningsvariablerna med ett Cronbach’s α > .70 samt de fem copingvariablerna. 

Betungande rollkrav (b = -.60) var den belastningsvariabel som visade på statistiskt samband 

med viljan att fortsätta arbeta som chef 3 år framåt i tiden (p < .01, r
2
 = 38%). Av 

copingvariablerna visade stödjande privatliv (b = .41) på statistiskt samband med viljan att 

fortsätta arbeta som chef (p < .01, r
2
 = 30 %).  

 

 

Har förutsättningarna för första linjens chef att utöva ett hållbart och 

hälsofrämjande arbete förändrats under det senaste året? 

 
Respondenterna ombads skatta hur deras egna arbetsförhållanden har förändrats under det 

senaste året. Gällande arbetsbelastning svarade 2 % att arbetsbelastningen har minskat något 

under det senaste året, 9 % att arbetsbelastningen är oförändrad, 48 % att arbetsbelastningen 

har ökat något och 41 % att arbetsbelastningen har ökat kraftigt. Det vill säga att 89 % av 

respondenterna anser att deras arbetsbelastning har ökat, något eller kraftigt, under det senaste 

året. När det kommer till förändrat ansvarsområde så uppger 2 % av respondenterna att 

ansvarsområdet har minskat kraftigt, 28 % att situationen är oförändrad gällande 

ansvarsområden, 40 % att ansvarsområdet har ökat något samt 30 % att ansvarsområdet har 

ökat kraftigt. Det innebär att 70 % av respondenterna uppger att deras ansvarsområde har 

ökat, något eller kraftigt, under det senaste året. Ansvarsområden och arbetsbelastning är 

kopplade till belastningar. 
Förändrade arbetsförhållanden kopplade till resurser mäts genom ett index bestående av 

sex item. Respondenterna angav i fyra av de item kopplade till resurser att 

arbetsförhållandena var oförändrade. Dessa var stöd och uppbackning (53 %), samarbetet på 

arbetsplatsen (53 %), delaktighet i verksamheten i stort (54 %) samt inflytande och kontroll 

över det egna arbetet (57 %).  

Enkel sambandsanalys genomfördes för att se om det fanns signifikanta samband mellan 

förändrade förutsättningar i arbetet för första linjens chef under det senaste året gällande 

belastningar och resurser. Av analysen kan utläsas att det finns en positiv korrelation mellan 

arbetsbelastning och ansvarsområde (p < .01, r = 0.45), båda kopplade till belastningar. Även 

mellan variablerna ansvarsområde och förändrad arbetssituation kopplad till resurser visar 

resultatet på en positiv korrelation (p < .01, r = 0.28).  

 

 

Diskussion 

 

Syftet med föreliggande studie var att studera första linjens chefs perspektiv på deras 

förutsättningar i arbetet vid en organisation inom hälso- och sjukvården i Mellansverige. Detta 

gjordes med utgångspunkt i tre frågeställningar. 
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Första linjens chefs förutsättningar att göra ett gott arbete 

 

För att studera hur första linjens chef bedömer sina förutsättningar att göra ett gott arbete med 

utgångspunkt i organisatoriska förhållanden valdes verktyget Organizational capacity to 

perform (OCAP). OCAP undersöker om chefer på ett säkert och tillfredställande sätt kan 

uppfylla de åtagande som traditionellt ingår i chefsuppdraget, utifrån chefens egna skattningar 

av sina förutsättningar (Björk et al., 2014). Utifrån medelvärde kunde det utläsas att cheferna 

ansåg sig ha minst möjlighet att uppfylla sina åtaganden på ett tillfredställande sätt i de 

områden som traditionellt ses som strategiska områden, nämligen budgetarbete, planering och 

utveckling samt kvalitetsarbete. Orvik, Dellve och Eriksson (2013) skriver att första linjens 

chefs arbetssituation ofta har begränsat utrymme för strategiskt arbete. Cheferna ansåg sig ha 

något bättre förutsättningar att göra ett gott arbete gällande områdena arbetsmiljöarbete och 

rehabilitering samt arbete med medarbetares kompetensutveckling. Arbetsmiljö och 

rehabilitering är preventiva åtgärder på olika nivåer, och medarbetares kompetensutveckling 

kan ses som både promotivt arbete på individnivå men även strategiskt för att långsiktigt 

kunna planera för verksamhetens framtida kompetensbehov (Aronsson et al., 2012). De tre 

områden där första linjens chef ansåg sig ha bäst förutsättningar att göra ett gott arbete är 

administrativt arbete, den operativa verksamheten samt arbetet med patientsäkerhet. Detta är 

arbetsuppgifter som främst handlar om primär prevention. Att första linjens chef, som är 

närmast medarbetarna, inte har möjlighet att arbeta med strategiska frågor i högre 

utsträckning kan påverka organisationens hälsofrämjande arbete då det promotiva arbetet till 

stor del är strategiskt (Aronsson et al.). Cheferna anger att de i viss grad kan arbeta på ett 

sådant sätt att de känner sig nöjda med resultatet.  

Resultatet visar att hela svarsskalan i frågorna kopplade till OCAP användes. Skillnaden i 

medelvärde mellan i vilken grad cheferna anser att de kan arbeta på ett sådant sätt att de 

känner sig nöjda med resultatet, vilket genererade högst medelvärde, samt budgetarbete som 

genererade lägst medelvärde var 0.68. Det innebär en skillnad på 17 %. Första linjens chef 

skattar sina förutsättningar relativt jämna, och majoriteten av första linjens chefer anser att de 

i ganska hög grad är nöjda med sina möjligheter att på ett säkert och tillfredställande sätt 

uppfylla sina åtaganden. Resultaten visar heller inte på att förutsättningarna skulle vara bättre 

eller sämre inom någon specifikt område. Eftersom hela svarsskalan användes utfördes 

explorativa test för att se om det kunde finnas skillnader i hur cheferna upplever sina 

förutsättningar i arbetet utifrån chefsförutsättningar så som divisionstillhörighet, 

kontrollspann eller chefserfarenhet. Dessa visade inte på några signifikanta resultat, vilket 

innebär att det kan antas att förutsättningarna är relativt lika oberoende av dessa faktorer. Det 

kan vara så att verksamheten i sig är av större betydelse, då olika verksamheter står inför olika 

svårigheter, men detta går inte att undersöka vidare utifrån de data som har genererats för 

aktuell studie.  
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Organisatoriska förutsättningar för första linjens chef att utöva ett hållbart och 

hälsofrämjande ledarskap 

 

Med utgångspunkt i chefernas egna bedömningar har första linjens chefers arbetssituation 

med avseende på belastningar och resurser i arbetet analyserats utifrån job demands-resources 

model. Det är önskvärt att de variablerna kopplade till resurser genererar ett högre medelvärde 

än variablerna kopplade till belastningar. Detta för att ansträngningarna kopplade till 

belastningar i form av fysiska och psykologiska kostnader inte ska kosta mer än det resurserna 

genererar (Bakker & Demerouti, 2007). Totalt sett så genererade indexen kopplade till 

resurser högre medelvärde än indexen kopplade till belastningar. Överbelastning och 

logikkonflik genererade högst medelvärde bland belastningsvariablerna. Överbelastning står 

för att inte hinna med det som chefen känner att den borde, och logikkonflikt för svårigheter 

att prioritera bland arbetsuppgifter och känslan av slitningar mellan arbetsuppgifter. 

Överbelastning kan ses som ett mått på hållbarhet. Resursbrist exempelvis hindrar motivation 

och engagemang men påverkar inte direkt hälsan. Överbelastning däremot riskerar kollaps om 

den sträcker sig över en längre tid, och påverkar på så viss hållbarheten (Bakker & 

Demerouti). Denna studie är en tvärsnittstudie vilket inte gör det möjligt med jämförelse 

mellan olika tidpunkter, det kan vara så att studien genomfördes under en period på året då 

belastningen är högre för första linjens chef, men det kan också innebära att överbelastning är 

den största stressorn för första linjens chef. Resultatet visar att överbelastning relativt ofta 

förekommande. Logikkonflikt, det vill säga slitningar mellan olika krav och uppgifter, hänger 

delvis ihop med överbelastning och kan delvis vara en följdeffekt av överbelastning. 

Slitningar mellan olika krav och uppgifter påverkar ledarskapet, vilket i sin tur påverkar det 

hälsofrämjande ledarskapet (Aronsson et al., 2012). Ofta prioriteras operativa frågor som 

produktion, vårdkvalité och olika bemanningsfrågor (Orvik et al., 2013). Överbelastning 

påverkar möjligheten att arbeta hälsofrämjande, och resultatet i OCAP stärker antagandet att 

belastningen påverkar möjligheten till att arbeta hälsofrämjande då första linjens chef skattar 

planering och utveckling samt kvalitetsarbete som de områden där de anser sig ha minst 

möjligheter att arbeta på ett sätt så att de känner sig nöjda med resultatet. Just kvalitetsarbete 

ses som nära sammankopplat med hälsofrämjande arbete (Fredin et al., 2008). Samtidigt så är 

det viktigt att påpeka att skillnader i medelvärde för de olika områdena bör ses som 

marginella.  

Den stödresurs som är av störst betydelse för den studerade gruppen var samverkan med 

medarbetare. En god samverkan mellan medarbetare och första linjens chef är nödvändigt för 

verksamheten i stort men även för det dagliga arbetet. Att medarbetarna är trygga i sina 

yrkesroller och vill ta ansvar för sitt arbete kan antas ha stor betydelse för första linjens chefs 

arbetsbelastning, vilken skulle öka betydligt vid problem i medarbetargruppen då 

personalfrågor är tidskrävande (AACN, 2005). Lägst stöd upplevde första linjens chef i de 

organisatoriska strukturerna. Stödjande organisatoriska strukturer handlar om rolltydlighet, 

stöd i chefsrollen i organisationens regler och policies, stöd i personalfrågor samt att högre 

nivåer i organisationen tar ansvar. Första linjens chef ansåg att det stämde i viss mån att dessa 

stödjande organisatoriska strukturer fungerade. Detta kan påverka överbelastning och 

logikkonflikt, då organisatoriska stödstrukturer ska fungera som hjälp och stöd när det 
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kommer till prioriteringar och tydlighet i uppdraget, något som är en utmärkande svårighet i 

uppdraget som första linjens chef i en offentlig verksamhet (Härenstam & Östebo, 2014). 

Utifrån första linjens chef bedömning kan det alltså tolkas som att det finns 

förbättringspotential i de organisatoriska strukturerna som skulle kunna ha påverkan på 

organisatoriska stressorer.  

Gällande hållbarhet så skattade 88 % av respondenterna sin generella hälsa och 74 % sin 

fysiska kondition som god eller mycket god. Bland de psykosomatiska symptom som 

efterfrågades var sömnrelaterade besvär i form av uppvaknande med svårigheter att somna om 

det vanligaste problemet samt kroppsliga besvär så som hjärtklappning, ont i bröstet, besvär 

från mage eller tarm samt yrsel eller ökad ljudkänslighet där 26 % respektive 20 % angav att 

de upplevde dessa problem varje vecka. Det går inte att uttala sig om kausalitet gällande 

psykosomatiska symptom och arbetssituation, men dessa är symptom som ofta är förknippade 

med stress och stress i sin tur påverkar hållbarheten (Dellve & Wikström, 2006). 

Psykosomatiska symptom visade sig ha signifikant samband med stressorerna överbelastning 

och betungande rollkrav. Detta ger teorin stöd gällande att överbelastning är den faktor som 

har störst påverkan på individens hälsa (Bakker & Demerouti, 2007). Ingen av 

copingvariablerna visade på signifikant samband med psykosomatiska symptom, däremot 

fanns ett signifikant samband mellan skattningen av egen hälsa och stödjande privatliv samt 

stödjande ledning. Betungande rollkrav visade vara den belastningsvariabel som har statistiskt 

samband med långsiktig hållbarhet och viljan att fortsätta sitt ledningsuppdrag.  

 

 

Förändrade förutsättningar i arbetet  

 

En övervägande andel av respondenterna anser att deras arbetsbelastning samt 

ansvarsområden har ökar under det senaste året. Då denna studie är en tvärsnittstudie så finns 

inte möjligheten för jämförelse över tid, vilket gör det svårt att uttala sig om det innebär en 

negativ trend och det går inte heller utifrån studien att säga vad ökningen beror på. Men 

skattningen att arbetsbelastningen ökar kan ses som en varningssignal. Drygt hälften av 

respondenterna anser att situationen gällande resurser är oförändrad. Resultatet säger inget om 

nivån eller kvalitén på stödstrukturerna. Det skulle kunna antas att ökad arbetsbelastning har 

en korrelation med upplevelsen av minskad tillgång till resurser, men analyser visar inte på 

korrelation mellan variablerna. Däremot korrelerar ökat ansvarsområde med ökade resurser 

vilket bör ses som positivt utifrån antagandet att första linjens chef upplever att det kommer 

ett organisatoriskt stöd tillsammans med det ökade ansvarsområdet. Enligt teorin har dessa 

stödresurser koppling till motivation och engagemang (Bakker & Demerouti, 2007).  I 

analysen har ingen hänsyn tagits till de 21 % som har arbetat som chef 1 år eller kortare och 

av naturliga skäl fått ändrade arbetsuppgifter och i många fall även ökad arbetsbelastning 

samt upplevelse av ökade stödresurser i samband med ändrat uppdrag vilket kan ha påverkat 

siffrorna. 
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Metoddiskussion 

 

I denna studie har job demands – resources model samt Organizational Capacity to Perform 

vart två bra teoretiska utgångspunkter för att studera första linjens chefs situation ur ett 

perspektiv på organisatoriska villkor och samspelet med centrala aspekter som motivation, 

hälsa och möjlighet att utöva ett hållbart och hälsofrämjande ledarskap. OCAP användes i sin 

helhet och är ett beprövat verktyg. Frågorna knutna till Job demands – resources model är 

delar av det beprövade verktyget GSMI. Att verktyget inte användes i sin helhet har påverkat 

Cronbach’s α, och därför har de index med ett Cronbach’s α < .70 inte använts i vidare 

analyser än redovisning av genererat medelvärde. 

Att enkäterna skickades ut via internpost kan ses som problematiskt ur ett etiskt perspektiv. 

Urvalet utgjordes dock av ett totalurval av första linjens chef inom aktuell organisation så 

organisationen har inte påverkat vilka respondenter som har ingått i urvalet. Genom att 

informera i bifogat missivbrev att studien skedde inom ramen för en studentuppsats 

tydliggjordes att organisationen inte ansvarade för studien. Möjligheten finns dock att 

respondenterna kopplade samman organisationen med studien på grund av den valda 

distributionen, vilket kan ha påverkat svarsfrekvensen. Organisationen är anonym i studien då 

den inte är i fokus för studien utan just första linjens chef inom en och samma organisation 

och deras förutsättningar för hållbart och hälsofrämjande ledarskap.  

Studiens bortfall på 41 % bör tas i beaktande vid tolkning av resultatet. Sett till att urvalet 

var ett totalurval så bedömdes dock svarsfrekvensen på 59 % som tillfredställande.  

 

 

Slutsats 

 

Resultatet visar på att första linjens chef inom aktuell organisation anser sig ha relativt goda 

förutsättningar att uppfylla sitt ledningsuppdrag. Det kan utifrån resultatet inte identifieras 

något område som traditionellt ingår i ledningsuppdraget där första linjens chef anser sig ha 

sämre förutsättningar, även om en viss skillnad kan urskiljas där strategiska och 

verksamhetsutvecklande uppgifter får stå något tillbaks för det operativa arbetet.  

När det kommer till första linjens chefs förutsättningar att bedriva ett hållbart och 

hälsofrämjande ledarskap så är förhållandet mellan stödresurser och belastningar så att 

stödresurser kan väntas väga upp en del för de belastningar som arbetet innebär. 

Överbelastning och logikkonflikt är de belastningar som cheferna upplever mest. 

Överbelastning är även det som enligt teorin har störst påverkan på första linjens chefs 

hållbarhet men även arbetet i stort med att bedriva ett hälsofrämjande arbete. Resultatet visar 

även på att överbelastning korrelerar med psykosomatiska symptom. Av respondenterna så 

skattar ändå 88 % sin hälsa som god eller mycket god vilket torde kunna innebära att första 

linjens chefs förutsättningar i det stora hela bör ses som goda. Sett till hur första linjens chef 

skattar att försättningarna har förändrats under det senaste året så ökar både ansvarsområden 

och arbetsbelastning, men under förutsättning att det finns goda stödstrukturer i 

organisationen så behöver inte detta ha negativ påverkan på första linjens chefs hållbarhet.  

 



23 

 

Förslag till vidare forskning. Mycket av den forskning som finns på första linjens chefs 

förutsättningar i arbetet studerar offentliga vårdverksamheter. Därför skulle det vara av 

intresse att vidare studera privata organisationer inom hälso- och sjukvården för att se hur 

förutsättningarna i arbetet skiljer sig åt, hur/om konkurrens påverkar första linjens chefs 

förutsättningar i arbetet samt vilka organisatoriska skillnader som finns gällande 

stödstrukturer och belastningar. Studien saknar medarbetarperspektivet, eftersom det 

hälsofrämjande ledarskapet är något som avser ge en positiv effekt på medarbetarna och deras 

hälsa hade det vart intressant att få in medarbetaraspekten som en ytteliggare variabel. 

Studiens data möjliggjorde inte att studera om skillnader i chefsförutsättningar påverkade 

första linjens chefs förutsättningar att utöva ett hållbart och hälsofrämjande ledarskap, vid 

vidare studier hade det vart av intresse att utöka med analyser som undersöker om det 

förekommer organisatoriska skillnader kan ha påverkan på förutsättningar i arbetet för chefer. 

Hälso- och sjukvården är ett kunskapsintensivt verksamhetsområde som har stor betydelse för 

samhället i stort och som det ställs stora krav på, därför är det viktigt att arbeta med och 

utveckla de organisatoriska förutsättningarna för människor verksamma inom området.  

 

 

Referenser 

 

American Association of Critical-Care Nurses. (2005). ACCN Standards for Establishing and 

Sustaining Healthy Work Environments: A Journey of Excellence. American Journal of 

Critical Care, 14, 187-198. 

Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium (2a uppl.). Stockholm: Bokförlaget Natur och 

Kultur. 

Aronsson, G., Hellgren, J., Isaksson, K., Johansson, G., Sverke, M. & Torbiörn, I. (2012). 

Arbets- & organisationspsykologi. Individ och organisation i samspel. Stockholm: Natur & 

Kultur. 

Arbetsmiljöverket. (2016). Historik. Hämtad 4 april, 2016, från www.av.se. 

Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2007). The Job Demands-Resources model: state of the art. 

Journal of Managerial Psychology, 22, 309-328.  

Berntson, E. & Corin, L. (2014). Hur har chefen det? Chefens perspektiv på förutsättningarna 

i arbetet. I Härenstam, A. & Österbo, A. (Red.), Chefskapets förutsättningar och 

konsekvenser. Metoder och resultat från CHEFiOS-projektet - slutrapport del 1 (ISM-

rapport 14:1) (ss.59-84). Institutet för stressmedicin.  

Berntson, E., Wallin, L. & Härenstam, A. (2012). Typical situations for managers in the 

swedish public sector: Cluster analysis of working conditions using the job demands-

resources model. International Public Management Journal, 15, 100-130. 

Björk, L., Szücs, S. & Härenstam, A. (2014). Measuring capacity to perform across local 

goventment services - managers’ perceptions. International Journal of Public Sector 

Management, 27, 26-38. 

de Jong, J., Le Blanc, P., Peeters, M. & Noordam, H. (2008). Emotional job demands and the 

role of matching job resources: A cross-sectional survey study among health care workers. 

International Journal of Nursing Studies, 45, 1460-1469. 

Dellve, L., Andreasson, J. & Jutengren, G. (2013). Hur kan stödresurser understödja hållbart 

ledarskap bland chefer i vården? Socialmedicinsk tidsskrift, 6, 866-877. 



24 

 

Dellve, L., Skagert, K. & Vilhelmsson, R. (2007). Leadership in workplace-health promotion 

projects: 1 and 2-year effects on long-term work attendance. European Journal of Public 

Health, 17, 471-476. 

Dellve, L. & Wikström, E. (2006). Hållbart ledarskap i sjukvården. Utveckling av ledarskap 

och stödstrukturer ur individ- och organisationsperspektiv. Västra Götalandsregionen. 

Eklöf, M., Pousette, A., Dellve, L., Skagert, K., & Ahlborg, G. (2010). Gothenburg Manager 

Stress Inventory (GMSI) Utveckling av ett variations- och förändringskänsligt 

frågeinstrument för mätning av stressorexponering, copingbeteende och copingresurser 

bland 1:a och 2:a linjens chefer inom offentlig vård och omsorg. ISM-Rapport Nr 7, 2010. 

Eriksson, A. (2011). Health-Promoting Ledarship: A Study of the Concept and Critical 

Conditions for Implementation and Evaluation (Doctoral dissertation). Nordic School of 

Public Health. 

Fredin, S, Forsberg, B & Allebeck, P. (2008). Stockholm sjukhus bör arbeta mer 

hälsofrämjande. Läkartidningen, 105, 3412-3415. 

God arbetsmiljö - en framgångsfaktor? (2009). Statens offentliga utredningar (SOU 2009:47). 

Stockholm: Justitiedepartementet.  

Gurt, J. & Elke, G. (2009). Health Promoting Leadership: The Mediating Role of an 

Organizational Health Culture. I B. Karsh (Red.), Ergonomics and Health Aspects (ss. 29-

38). Berlin: Springer Verlag. 

Heath, J., Johanson, W. & Blake, N. (2004). Healty Work Environments. A Validation of the 

Literature. JONA, 34, 524-530. 

Hälsa i arbetslivet. Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010. (2011). Östersund: 

Statens Folkhälsoinstitut.  

Härenstam, A. & Österbo, A. (2014). Chefskapets förutsättningar och konsekvenser. Metoder 

och resultat från CHEFiOS-projektet - slutrapport del 1 (ISM-rapport 14:1). Institutet för 

stressmedicin.  

Kälvemark, S. Höglund, A., Hansson, M., Westerholm, P. & Arnetz, B. (2004). Living with 

conflict-ethical dilemmas and moral distress in the health care system. Social Science & 

Medicine, 58, 1075-1084. 

Lindberg, P. & Vingård, E. (2012). Den goda arbetsmiljön och dess indikatorer (Rapport 

2012:7). Arbetsmiljöverket.  

Menckel, E. (1999). Workplace Health Promotion in Sweden: A Collaborating Network With 

15 EU Member States. American Journal of Industrial Medicine Supplement, 1, 42-43. 

Menckel, E. & Österblom, L. (2004). Ledningssystem för hälsosamma arbetsplatser. I B. 

Johansson, K. Frick & J. Johansson (Red.), Framtidens arbetsmiljö- och tillsynsarbete (ss. 

213-229). Lund: Studentlitteratur. 

Orvik, A. & Axelsson, R. (2012). Organizational health in health organizations: towards a 

conceptualization. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 26, 796-802. 

Orvik, A., Dellve, L. & Eriksson, A. (2013). Organisatorisk hälsa och värdebaserat ledarskap 

- Behovet av systemperspektiv för hållbar styrning och ledning av hälso- och sjukvården. 

Socialmedicinsk tidsskrift, 6, 848-856. 

Shirey, M. (2006). Authentic leaders creating healthy work enviroments for nursing practice. 

American Journal of Critical Care, 15, 256-268. 

Skagert, K., Dellve, L., Eklöf, M., Pousett, A. & Ahlborg, G. (2008). Leaders’ stretegies for 

dealing with own and their subordinates’ stress in public human service organisations. 

Applied Ergonomics, 39, 803-811. 

Sveriges Kommuner och Landsting. (2015). Förtydliganden av arbetsidentifikation (AID). 

Hämtad 4 april, 2016, från www.skl.se. 



25 

 

Tengelin, E., Kihlman, A., Eklöf, M. & Dellve L. (2011). Chefskap i sjukvårdsmiljö: 

Avgränsning och kommunikation av egen stress (Nr 2011;45). Arbete och Hälsa, Göteborgs 

Universitet.



26 

 

About the managers working conditions 

First line managers’ position to pursue a sustainable - 

health promoting leadership 

Sabina Rosendal 

During the industry's emergence in the 1700’s and onwards, there has been a 

change of the health risks associated with work, work environment was 

initially to curb fatal accidents but does now also include promotion 

strategies. Leadership has great importance in health promotion, where the 

first-line manager is closest to the employees. Managers have a fragmented 

work situation where they are expected to handle demands from many 

different stakeholders. In this quantitative study 88 first-line managers 

participated, the aim was to investigate their conditions of work based on 

organizational characteristics in relation to their own sustainability as well 

as opportunities to work health promotion. First-line manager was 

considered to have a relatively good position to meet the commitments that 

are traditionally part of the leadership and their health was good. First-line 

manager stated that workload and responsibilities have expanded over the 

past year. Conclusion was that the relationship between workload and 

resources is satisfactory. Work overload was judged to have the greatest 

impact on first-line manager's sustainability and health promotion. 

Keywords: first-line manager, health promotion, sustainability, working 

condition
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Appendix  

Spearman’s rho korrelationer mellan belastningar och resurser 

Index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Resursbrist            

2. Överbelastning .52**           

3. Org. Styrningsbrist*** .59** .53**          

4. Logikkonflikt .48** .70** .57**         

5. Betungande rollkrav .33** .50** .46** .41**        

6. Gruppdynamiska problem*** .25* .30** .16 .50** .12       

7. Bufferproblem*** .35** .35** .41** .34** .43** .32**      

8. Stödjande ledning -.31** -.28** -.35** -.42** -.28** -.18 -.34**     

9. God samverkan medarbetar -.35** -.27* -.21 -.29** -.24* -.42** -.27* .08    

10. Stödjande chefskollegor -.09 -.14 -.15 -.20 -.08 -.06 -.15 .40** .16   

11. Stödjande privatliv -.29** -.40** -.30** -.43** -.39** -.21 -.26* .27** .35** .07  

12. Stödjande org. strukturer -.56** -.47** -.52** -.49** -.28* -.27* -.28* .34** .35** .38** .29** 

Kommentar: * p  < .05, **  p < .01, *** index med Cronbach’s α  <. 70 


