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SAMMANFATTNING 

 
Hur beskriver första linjens chefer sina förutsättningar och upplevelser av att kunna 

bedriva verksamhetsnära ledarskap. Studien visar att verksamhetsnära ledarskap är 

viktigt för första linjens chefer. Verksamhetsnära ledarskap har betydelse för den 

fortsatta ledarskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvård och för att första linjens chef 

ska kunna skapa goda förutsättningar för medarbetare till att bedriva god vård.  Med en 

semistrukturerad kvalitativ intervjumetod undersöks första linjens chefers upplevelser 

och förutsättningar för att bedriva ett verksamhetsnära ledarskap inom hälso- och 

sjukvård på ett mindre sjukhus i Västsverige och ett större sjukhus i södra Sverige. 

Resultatet visar att om första linjens chefer har tillräcklig närvaro i sina verksamheter 

och är med sina medarbetare är den samlade upplevelsen från respondenterna att de kan 

och har förutsättningar att bedriva verksamhetsnära ledarskap. Iakttagande av de 

tillgängliga resurserna och förutsättningarna behöver göras då första linjens chef 

behöver väl fungerande stödresurser och god kommunikation med andra linjens chef. 

Ett delat ledarskap ses också som en förutsättning som ökar möjligheten till det 

verksamhetsnära ledarskapet.  

 

 

Nyckelord: verksamhetsnära ledarskap, hälso- och sjukvård, första linjens chefer, 

ledarskap, förutsättningar 
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INLEDNING 

Organisationens förväntningar på första linjens chefer är höga. Första linjens chefer i 

offentlig sektor jobbar under olika förutsättningar både sett till organisationsstruktur, 

den linjära strukturen, förutsägbarhet och komplexitet i chefens arbete. 

Verksamhetsnära ledarskap är både det som förespråkas från sjukhusledning, regionen 

men även från medarbetarna. Hur stor möjlighet har första linjens chef att styra över 

förutsättningarna och vilka svårigheter finns det i att bedriva verksamhetsnära ledarskap 

inom hälso- och sjukvård. 

Första linjens chef ska på det mindre sjukhuset i Västsverige och på det större sjukhuset 

i södra Sverige arbeta enligt uppsatta chefskriterier verksamhetsnära och leda 

medarbetarna i det dagliga arbetet på ett tydligt, medvetet, intresserat och engagerat sätt.  

Författarnas uppfattning är att det finns svårigheter till att få förutsättningar och mandat 

som krävs för det verksamhetsnära ledarskap som förväntas från verksamheten, 

organisationen och sjukhusledningen.  

 

Första linjens chefer behöver administrativt stöd. De stödfunktioner som jobbar i första 

linjens chefers närhet behöver ha kunskap om och vara insatta i verksamheten och 

organisationen. Det krävs ett engagemang och ett intresse från stödfunktioner att de vill 

vara en del i verksamheten och att de tillsammans skapar ett engagemang kring att driva 

verksamheten. Nära samarbete med Human Resources (HR) funktionen är en viktig 

stödresurs. HR specialisterna har svårt att både vara chefens stöd ner i organisationen 

och samtidigt se till hela organisationens behov. Forskning har visat att HR specialister 

tilltalas mer av att jobba upp mot organisationernas högre chefer (Alvesson & 

Sveningsson 2012, ss. 415–423). 

 

Den offentliga sektorn har ofta jämförts med den framgångsrika privata sektorn och 

dess modeller för att stimulera till effektivitet och vinstdrivande. Under 1980-talet 

började så smått en ny syn på organisering av den offentliga sektorn att införas, det man 

kallar för New Public Management (NPM), vilken skulle innebära en mer 

företagsorienterad styr och ledningsform. Grunden i NPM är att den nya organiseringen 

ökar konkurrensen genom mindre och decentraliserade avgränsade resursenheter. Med 

starkare kontroll, viss avreglering och med tydliga mätbara prestationsmått skulle 

fortsatt måluppfyllelse och kvalitet uppnås genom en ökad konkurrens och 

kontraktsstyrning (Thylefors 2007, ss.13-17).  

 

Bringselius (2017) beskriver i sin rapport att under senare år har en del kritik framförts 

gällande NPM där det visat sig att en ökad detaljstyrning och formalism försvårar 

samverkan. Det har visat sig att man i den offentliga sektorn tvingats lägga ansenlig tid 

på rapportering och dokumentation och i och med det inte alltid lyckats ta tillvara på det 

engagemang och kunskap som finns hos medarbetarna inom organisationerna.   

För att första linjens chefer ska ha möjlighet att både medverka och stödja samarbetet 

mellan olika avdelningar och medarbetare tror författarna att det verksamhetsnära 

ledarskapet är en framgångsfaktor. För att som första linjens chef skapa arenor för 

kunskapsöverföring och utveckling krävs en hög närvaro och system som är anpassade 

för att fokus inte enbart ligger på den egna avdelningens vinning utan även på de 

samarbetspartner som är involverade i processerna (Bringselius 2017 s. 5). 
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BAKGRUND 
 

Chefskriterier 

Chefskriterierna1 på det mindre och det större sjukhuset är beskrivna utifrån fyra 

respektive fem områden, dessa är personligt, utvecklande, strategiskt, operativt och 

coachande.  

 

Chefer förväntas i det personliga ledarskapet vara ett föredöme med ett prestigelöst, 

tryggt och flexibelt ledarskap som på ett naturligt sätt företräder arbetsgivaren och 

omsätter dess värderingar medvetet i det vardagliga verksamhetsnära ledarskapet.  

Chefen ska på ett personligt sätt entusiasmera, engagera medarbetare och skapa 

förutsättningar för ett gott medarbetarskap genom uppmuntran och delegering. När det 

gäller chefskriterier förväntas chefer främja den goda arbetsmiljön och säkerställa att 

rätt kompetens finns på lång och kort sikt men också att aktivt ha ett 

omvärldsperspektiv för att se behov och driva förbättringsarbete.  

 

För att framgångsrikt kunna driva utvecklande förbättringsarbete krävs förmåga till att 

ta initiativ och samverkan för att kunna skapa dialog, vara lyhörd och kunna omvärdera 

sin ståndpunkt.  

 

Chefer ska ha en helhetssyn och strategisk förmåga för att se förändringar i omvärlden 

som påverkar den egna verksamheten och utifrån det utveckla och förbättra vården med 

patienten i fokus. Chefer ska enligt kriterierna analysera, planera, organisera och 

ifrågasätta befintliga strukturer i verksamheten för att kunna sätta långsiktiga mål.  

 

I det operativa kriteriet förväntas chefer ha ett helhetsperspektiv så att mål och 

överenskomna mål uppfylls. De förväntas utveckla och leda värdeskapande rutiner och 

processer tillsammans med medarbetarna genom ett systematiskt förbättringsarbete där 

uppföljningen och resultat blir en naturlig del i förbättringsarbetet står det också i de 

uppsatta chefskriterierna 

 

Genom det coachande ledarskapet förväntas chefer med personlig omtanke visa 

medarbetarna stöd, tillit, bekräfta deras kompetenser men också kontinuerligt ge 

feedback i syfte att utveckla medarbetaren och verksamheten. Chefer ska på ett 

kommunikativt, begripligt och engagerat sätt göra målen attraktiva och tydliga.  

 

Båda sjukhusen erbjuder nya och erfarna chefer olika utbildningar kopplade till det 

verksamhetsnära ledarskapet. Det stora sjukhuset har skapat en utbildning riktad till 

chefer som leder medarbetare med ansvar för verksamhet, ekonomi och medarbetare. 

Utbildningen syftar till att stärka och utveckla deltagarna i chef- och ledarrollen samt att 

bidra till att skapa hälsosamma arbetsplatser präglade av ett gott chefskap och 

medarbetarskap. På det mindre sjukhuset har erfarna chefer möjlighet till fortbildning i 

form av utbildningen ”Det personliga ledarskapet” som är en regiongemensam 

utbildning samt en utbildning i det hälsofrämjande ledarskapet som har genomförts i 

samarbete med företagshälsovården. 

                                                 
1
 Chefskriterierna återfinns på respektive regions intranät. 



   

 3 

Tillit och ledarskap 

 
I uppdragsbeskrivningen som tillitsdelegationen fått står det om utvecklingen som skett 

inom den offentliga sektorn, en positiv decentraliserad mål- och uppföljningsstyrning 

som bryts ner på alltför detaljerad nivå innebär en risk för suboptimering och ett 

bidragande till en icke ändamålsenlig administration. Bringselius har i sin forskning 

inom sjukvårdens organisationer visat att det finns en ambition att utveckla ledning och 

styrning i riktning mot mer tillit. Med en tillits organisation kan kärnverksamheten 

stärkas, arbetsmiljön förbättras med ökad effektivitet och högre flexibilitet med 

patienten i centrum. Som ett ytterligare resultat av det ska det förhoppningsvis kunna 

ses en minskning av onödig administration där det samtidigt byggs en kultur där 

institutioner och människor samarbetar mot övergripande gemensamma mål. 

Tillitsorganisationer växer kraftigt framförallt i organisationer där traditionell styrning 

inte kan skapa eller uppnå önskade mål. Om en tro på att alla parter ska vilja och kunna 

prestera behöver den krav- och detaljstyrande instruktionen vara mindre framträdande. 

Andreasson, Eriksson & Dellve. (2015) menar att det inom dagens hälso- och sjukvård 

finns svårigheter med att implementera och genomföra modeller för att förbättra olika 

vårdprocesser om beslutet kommer från den överordnade ledningen och inte ifrån 

verksamheten. 

 

Bringselius väljer att tolka begreppet tillitsbaserad styrning som tillitsbaserad styrning 

och ledning. Hennes forskning visar att ledningsperspektivet behövs för att kulturen och 

ledarskapets tillit ska få genomslag. Tillitsbaserad styrning och ledning bygger på ett 

samspel mellan de tre aspekterna arbetsorganisation, kultur och styrning. Det krävs 

också av den högsta ledningen att den visar ett engagemang och en vilja att få en 

förändring till stånd genom att arbeta aktivt med de tre aspekterna. Kultur kan 

sammanfattas som en samling beteende, värderingar och övertygelser. Kultur 

sammankopplas nära med ledarskap då ledarskapet påverkar kulturen och kulturen kan 

påverka ledarskapet. För att få ett ledarskap som är verksamt och som är baserat på tillit 

krävs att chefen är lyhörd, är öppen och har patientfokus. Det krävs också att chefen 

vågar ta ett steg tillbaka och lyfta fram medarbetarnas prestationer för att på så sätt få 

dem till att självständigt driva processer (Bringselius 2017, s. 10).  

 

Sellgren, Ekvall & Tomson (2006) menar att chefstilar kan vara grundläggande för att 

motivera medarbetare till förändring och för att få medarbetarna att sträva mot visioner 

och mål. Medarbetare föredrar chefer som har ett tydligt ledarskap och styr och leder i 

en tydlig riktning. 

 

 

 

Verksamhetsnära ledarskap 

För att arbeta verksamhetsnära som chef behöver chefen förstå verksamheten och det 

som påverkar resultaten. Chefer behöver ha viljan att förstå vad som behöver göras i 
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olika situationer, vara modig, engagerad och uthållig. (Effektiv styrning, 2016, 

Stockholm). 

 

Verksamhetsnära ledarskap och dess komplexitet kan vi även läsa om och hitta 

beröringspunkter i den kommunala omsorgsvården. Österlind (2013) har i sin 

avhandling beskrivit vad det innebär att vara verksamhetsnära chef i den kommunala 

omsorgen. Resultaten hämtat från hennes forskningsprojekt belyser förutsättningar och 

innebörden i chefskapet utifrån chefernas perspektiv och de höga förväntningar på vad 

som skall åstadkommas med det begränsade resurser och den komplexitet det innebär 

att arbeta verksamhetsnära i den kommunala omsorgen. 

 

Personalgruppens storlek har betydelse för chefers förutsättningar att bedriva ett 

verksamhetsnära ledarskap. Stora personalgrupper leder till att chefen måste lägga 

mycket tid på administration, rapportering och bemanningsfrågor, vilket visar sig i 

minskade möjligheter till närvaro och verksamhetsutveckling. Det begränsar 

möjligheter till att skapa en långsiktig kompetensförsörjning (Vårdanalys 2017). 

  

Vårdanalys (2017) skriver att det krävs ett närvarande ledarskap, personliga möten och 

samarbete mellan olika yrkeskategorier för kunna leda det komplexa system som hälso- 

och sjukvården är. Det krävs att organisationerna utformas och präglas av ledarskap och 

styrning där det skapas meningsfullhet och riktning för medarbetarna med ett 

kontinuerligt lärande där cheferna har kunskap, förståelse för politiken och 

förvaltningens logiker. Vidare skrivs i rapporten att hälso- och sjukvårdens ledare 

behöver förutsättningar och förmåga att: leda i komplexitet, leda andra ledare med stor 

egen autonomi, att leda i förändring och för förbättring samt en ökad patientcentrering. 

(Vårdanalys ss 98-100).  

 

Elvnäs har i sin bok Effektfull (2017) tillsammans med sin forskargrupp tittat på vad 

som fått störst effekt i verksamheten med en förändring av veckans tidsanvändning. 

Strukturen de har följt har varit en tydlighet i chefens uppdrag, mål och dagliga 

aktiviteter, de har tittat på chefens faktiska tidsanvändning, studerat i vilka forum chefen 

utövar ledarskap men också studerat innehållet i de forum chefen agerar. De har genom 

dessa iakttagelser kunnat se ett mönster i hur stor del av veckan som ägnas åt proaktiva 

frågor och problem kontra direkta reaktiva problem och frågor (Elvnäs, 2017).    

 

Enligt Österlind (2013, s. 46) är en av chefens viktigaste roller att vara en chef som 

medarbetare vill arbeta under. Chefen är ett bollplank mot sina chefskollegor och tar 

ofta en kurativ roll. Många av cheferna i avhandlingen tog på sig uppgifter som inte 

ingick i chefsuppdraget men de utförde dessa för att slippa delegera till sina redan 

överarbetade medarbetare. 

 

Ledarskapsstilar 

Olika former av ledarskap är en nödvändighet för att kunna bedriva verksamhetsnära 

ledarskap. En kombination av ett uppskattande styrkebaserat ledarskap, värdebaserat 

och samtidigt coachande och hälsofrämjande ledarskap kan vara vägen till ett 

framgångsrikt verksamhetsnära ledarskap. För att kunna kombinera dessa krävs närvaro 

i verksamheten och samtidigt ur ett transformativt perspektiv åstadkomma förändring. 
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Det transformativa ledarskapet leds utifrån personliga egenskaper, där karisman sägs 

vara den kraft och utstrålning som fångar omvärlden och berikar människor med 

visioner, energi samt förstärker känslan av uppgiftens vikt och värde vilket kan få dem 

att överskrida sina gränser(Angelöw, 2013, s 286). 

Cummings et al. (2010) undersökte förhållandena mellan olika ledarskapsstilar för att se 

hur vilken effekt och påverkan dessa har på en sjuksköterskegrupp och deras 

arbetsmiljö. De kom fram till att ett ledarskap som bygger på ett färdigt koncept med 

färdigställda uppdrag där personalen inte involveras i beslut inte är tillräckligt för att nå 

en nöjd arbetsgrupp.  Det krävs ett transformativt och relationsanpassat ledarskap för att 

nå en tillfredsställelse hos personalgruppen. 

Enligt Patrik  & Laschinger (2006, ss. 13-15) har betydelsen av en struktur ett stort 

värde för första linjens chef, det skapar en trygghet och innebär att chefen vet hur den 

ska agera och vilka förutsättningar som gäller i olika situationer. Strukturen gör att det 

blir lättare för första linjens chef att känna att de gör ett gott arbete och blir mer nöjda 

med sig själva och sitt chefskap.  

 

Davidson (2010, ss. 108-117) menar att dagens hälso- och sjukvård står inför en 

åldersförändring. Ledarskapsstilar och organisationsstruktur måste vara i fokus och 

omvärderas till organisationsfrågor som är anpassade till tjugohundratalet. Chefer och 

ledare behöver se på organisationen mer objektivt och sträva mot ett mer transformativt 

ledarskap som är anpassat till dagens hälso- och sjukvård. 

 

Styrkebaserat personligt ledarskap 

Det styrkebaserade personliga ledarskapet kännetecknas genom att vara uppriktig, 

tydlig och konkret när man ger feedback och uppskattning. Chefen är fokuserad på att 

se möjligheter, styrkor och lägger mindre tid på brister och svagheter. Att kunna vara 

konstruktiv i både beröm och kritik är faktorer som forskningen kunnat ses klara 

positiva samband med mellan prestation och feedback. Det är viktigt att kunna göra 

kopplingar och beskriva beteende som påverkar både personen och organisationen 

positivt för att feedbacken ska bli trovärdig. När man lägger mindre tid på brister och 

svagheter innebär det dock inte att man låtsas att de inte finns utan istället hittas nya 

infallsvinklar och bekräftelse av att svårigheterna finns och på det sättet erkänner att 

problemen kan hanteras på olika sätt, förmågan och kompetensen förstärks och leder till 

ökad handlingskraft och optimism (Angelöw, 2013 ss. 103-110). 

 

Värdebaserat operativt ledarskap 
Värdebaserat operativt ledarskap bygger på att leda verksamheten med gemensamt 

framtagna värderingar. En gemensam värdegrund gör att den interna dialogen förenklas 

och man kan samverka på ett mer enhetligt sätt. Om medarbetarna förstår värdet bakom 

mål och de visioner som finns påverkas verksamheten positivt genom att fler tar ett 

kollektivt ansvar för de resurser som finns och ser till att de används på bästa möjliga 

sätt vilket leder till höjd produktivitet och en stark kvalitetssäkring. Med en stark 

identitet och legitimitet ökar verksamhetens värderingar att genomsyra arbetet 

(Angelöw, 2013 ss. 117-120). 
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Coachande ledarskap 
Ett coachande ledarskap syftar till att stärka medarbetarnas förmåga att självständigt 

utvecklas och fungera bättre. Kan man lyckas med det får man på sikt en mer 

välfungerande verksamhet med sänkta sjuktal, ökad produktivitet och bättre resultat. 

Det handlar om att skapa förutsättningar för medarbetarna att maximera och frigöra 

deras fulla potential som går ut på att lära andra att lära sig själva, att skapa inspiration 

att gå från den nuvarande situationen till en önskad. En coachande chef behöver lyssna 

aktivt, undersöka styrkor, ge feedback, uppmuntra till handling, fokusera på möjligheter 

och ställa frågor (Angelöw, 2013 ss. 129-131). 

 

Andreasson, Eriksson & Dellve (2015) menare att ett ledarskap som bygger på en nära 

relation mellan chefer och medarbetare skapar förutsättningar att förändra i 

verksamheten. Det krävs ett närvarande coachande ledarskap med en synlig chef för att 

lyckas. Chefen behöver ha förmågan att dela sitt ansvar med sina medarbetare och styra 

i rätt riktning. För att klara detta krävs närvaro på plats i verksamheten. 

 

Utvecklande hälsofrämjande ledarskap   
Det viktiga utvecklande hälsofrämjande ledarskapet krävs det att chefen mår bra, har en 

hälsofrämjande inriktning och att organisationen har en stark hälsa. Det krävs att chefen 

bygger vidare på det som är bra, kan se vad som främjar hälsa, utgår från de behov som 

finns och uppmärksammar framgångarna samt prioriterar och synliggör hälsofrågorna i 

vardagen. Chefen måste i det hälsofrämjande ledarskapet också vara tydlig med att alla 

bidrar och har ett personligt ansvar att bidra till en hälsosam arbetsplats (Angelöw, 2013 

ss. 139-143). 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

 
Arbetet för första linjens chefer inom hälso- och sjukvård har under de senaste åren 

förändrats genom att medarbetargrupperna är stora och de administrativa 

arbetsuppgifterna har ökat. Det förväntas av organisationen att första linjens chefer har 

en aktiv och drivande närvaro i sina verksamheter. Första linjens chefer förväntas skapa 

förutsättningar och vara de som stimulerar och skapar engagemang så att medarbetarna 

kan bedriva god vård i en miljö där de samverkar med patienterna. 

 

I regionerna författarna undersökt betonas i chefskriterierna vikten av ett ledarskap som 

är verksamhetsnära. Förutsättningarna för ett verksamhetsnära ledarskap upplevs av 

författarna begränsat för första linjens chefer inom hälso- och sjukvård. Hur ska första 

linjens chefer kunna skapa förutsättningar för det för verksamhetsnära ledarskap och hur 

upplever första linjens chefer sina förutsättningar för verksamhetsnära ledarskap. 

 

För framtidens hälso- och sjukvårds ledarskap och utveckling är det viktigt att 

undersöka förutsättningarna för och upplevelser av verksamhetsnära ledarskap ur första 

linjens chefers perspektiv. 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien är att undersöka första linjens chefers upplevelser av sina 

förutsättningar för att bedriva verksamhetsnära ledarskap inom hälso- och sjukvård. 

 

För att nå studiens syfte har vi utgått från följande frågeställningar. 

Vad är verksamhetsnära ledarskap? 

 

Vad är förutsättningarna för verksamhetsnära ledarskap och vilka förutsättningar kan 

identifieras inom verksamheten? 

Vilka egenskaper krävs av en första linjens chef för att kunna bedriva verksamhetsnära 

ledarskap? 

 

METOD 

Design 

Författarna har valt en explorativ ansats som kartlägger begreppet verksamhetsnära 

ledarskap i dagens hälso- och sjukvård. 

Författarna valde en kvalitativ metod utifrån en innehållsanalys vilket bättre fångar de 

intervjuade chefernas upplevelser av och förutsättningar för att bedriva verksamhetsnära 

ledarskap i jämförelse med en kvantitativ enkätundersökning.  

Enligt Henricson (2012, s. 130-131) har en kvalitativ design sitt ursprung i en holistisk 

tradition med vilken man avser att studera personers upplevda erfarenheter. 

Författarna tog fram en intervjuguide med frågor som ställdes till de intervjuade. 

Respondenterna fick möjlighet att titta på frågorna någon dag innan intervjun.  En 

intervjuguide ger en struktur för en semistrukturerad intervju där deltagarna ges 

utrymme att uttrycka sina erfarenheter kring frågan och kan komma med egna 

upplevelser och situationer kopplat till frågorna som ställdes utan att fokus tappas. De 

två första frågorna i intervjuguiden är kopplade till vad ett verksamhetsnära ledarskap 

är. Nästföljande fem frågor är kopplade till vad förutsättningar är och vilka 

förutsättningar som de intervjuade första linjens chefer kan identifiera. De sista två 

frågorna är kopplade mot forskningsfrågan om vilka egenskaper första linjens chef 

behöver ha för att kunna bedriva verksamhetsnära ledarskap 

Intervjuguide. Se bilaga.1. 

 

Enligt Henricson (2012, s. 167) är en intervju med öppna frågor flexibel då de 

formulerar öppna frågor i en guide som används till stöd under varje intervju. 

Intervjuguiden ger samtidigt möjlighet att strama upp intervjun och leda den i rätt 

riktning. I en semistrukturerad intervju behöver intervjuaren inte ta frågorna i samma 

ordning utan forskaren kan anpassa intervjun till de svar som kommer. 
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Urval 

Studien genomfördes på ett mindre sjukhus i Västsverige och på ett större sjukhus i 

södra Sverige. Lämpliga kandidater valdes ut på respektive sjukhus utifrån 

inklusionskriterierna; första linjens chef med minst fem års erfarenhet för att genom ett 

strategiskt urval med syfte att få svar på forskningsfrågorna. Enligt Henricson (2012, s. 

134-135) har ett strategiskt urval som syfte att välja deltagare som kan ha underlag och 

kunskap som ger bäst förutsättning för att besvara forskningsfrågan. Målet var att 

genomföra sex intervjuer. De intervjuade personerna var alla kvinnor i åldrarna 42-63 år 

med fem till sjutton års erfarenhet som första linjens chef.  

 

De intervjuade skulle vara första linjens chefer med minst fem års erfarenhet. 

Författarna tror att det krävs ett antal år som första linjens chef för att ha en tydlig 

uppfattning kring frågorna i intervjun. 

 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen ägde rum under mars-april 2018. Författarna gjorde tre intervjuer var 

på respektive sjukhus. Intervjuerna genomfördes i mindre konferensrum i anslutning till 

de intervjuade chefernas avdelningar. Intervjuerna spelades in med diktafon och 

transkriberades ordagrant. Varje intervjuad chef har blivit tillfrågad om intresse av att 

delta i studien. I samband med förfrågan om deltagande har varje chef fått information 

om studiens syfte. Tillstånd att genomföra intervjuerna inhämtas från respektive 

verksamhetschef. Innan varje enskild intervju fick respektive chef frågan om de 

fortfarande ville delta i studien och att det var ett frivilligt deltagande. De fick också 

informationen om att de när som under pågående intervju kunde välja att avbryta 

intervjun och sitt deltagande. Intervjuerna tog mellan 27-36 minuter.                                                                 

 

 

 

Dataanalys 

Enligt Henricson (2012, ss. 172-173) börjar analysen av intervjudata redan när 

forskaren börjar transkribera intervjun. Genom att transkribera och lyssna får forskaren 

en upprepning av intervjusituationen vilket kan ge en ökad upplevelse av deltagarens 

situation och beskrivning. De utskrivna intervjuerna analyseras av författarna i tre steg; 

förberedelse, organisering och redogörelse. Därefter har varje utskrift gåtts igenom ett 

flertal gånger för att ur ett induktivt perspektiv urskilja mönster och kategorier. Utifrån 

dessa kvantitativa iakttagelser har författarna försökt skapa en giltig teori byggd på 

generaliseringar utifrån insamlad data. Författarna startar en process med öppen 

kodning där kategorier och underkategorier skapas (Elo & Kyngnäs 2007). Intervjuerna 

är utskrivna ordagrant för att varje nyans ska kunna följas och analyseras.  Författarna 

läste först de egna intervjuerna ett flertal gånger och startade urskiljningen av kategorier 

genom att markera återkommande ord, sedan lästes den andres intervjuer på samma sätt. 

Efter det grupperades de markerade orden in i kategorier och underkategorier för att 

hitta snarlika grupperingar i alla sex intervjuer.  
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Enligt Malterud (2012, ss. 93-94) ska man vid en kvalitativ analys av data ställa frågor 

till sitt material för att ta reda på vad materialet berättar. Sedan läser man materialet med 

detta i åtanke och organiserar svaren på ett systematiskt och relevant sätt och kan 

därefter urskilja ofta förekommande termer som kan leda till teman. 

Enligt Nyberg & Tidström (2013, ss. 135-138) bygger innehållsanalysen på systematisk 

gruppering av text. Tanken med detta är att man reducerar mängden material genom att 

man går från enskilda uttalanden till en helhet. När resultatet redovisas kan det styrkas 

med utvalda citat. De menar vidare att innehållsanalys är ett flexibelt sätt att analysera 

kvalitativt material. Metoden kritiseras ibland för att vara för enkel och att analysen inte 

blir tillräckligt djup. För att öka materialets tillförlitlighet är det viktigt att studien 

beskriver hur innehållsanalysen har utförts. 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen för att få fram kategorier för Närvarande synligt 

ledarskap 

Meningsenheter Kondenserad 

meningsenhet 

Underkategori Kategori 

Kunskap och 

kännedom om 

verksamheten 

Möjlighet till 

proaktivt arbete 

Nära i 

verksamheten 

Närvarande synligt 

ledarskap 

Delaktighet Korta beslutsvägar Vara på plats  

Tillgänglighet för 

medarbetarna med 

möjlighet att ställa 

frågor 

Transparens Vara synlig  

 

Tabell 2. Exempel på analysprocessen för att få fram kategorier för gemensamt 

ledarskap och administrativt stöd 

 

Meningsenheter Kondenserad 

meningsenhet 

Underkategori Kategori 

Närhet och 

förståelse från HR 

och Ekonomi 

Minskad 

administrativ börda 

Gott administrativt 

stöd 

Gemensamt 

ledarskap och 

administrativt stöd 

Närmre 

medarbetarna, större 

inblick i vardagen 

Delat ansvar, 

mindre 

medarbetargrupper 

Gemensamt/delat 

ledarskap 

 

Bättre struktur och 

planering 

Ökad möjlighet för 

personliga möten 

med medarbetarna 

Tid  

 

Etiska överväganden 

Det har under studiens gång varit svårt att inte tillföra sitt eget tyckande eller sin egen 

förförståelse till ämnet så att det inte påverkat analysen av intervjuerna. Det mindre 
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sjukhuset i Västsverige hade ett mindre utbud av tänkbara intervjukandidater då 

författarna ville intervjua chefer de inte arbetar med dagligen. Då intervjuerna skett på 

två sjukhus kommer man inte kunna urskilja vilket sjukhus man tillhör, det gör att 

respondenterna har fullständig anonymitet. Författarna ansökte om verksamhetschefens 

godkännande för varje respondent. De intervjuade cheferna informerades om att 

materialet avkodas. Efter studiens avslut kommer allt intervjumaterial att förstöras. 

 

 

RESULTAT 

Författarna väljer att presentera resultaten utifrån kategorier. Författarna beskriver 

svaren och sammanfattar i kategorier och underkategorier som förstärks med citat.  

Närvarande synligt ledarskap 

Kategorier som författarna urskilde och som återkom vid upprepade tillfällen under 

intervjuerna var chefernas upplevelser och betydelsen av att vara nära i verksamheten 

och att finnas på plats och vara synlig för personalen. Flera av respondenterna pratar om 

tid för närheten men inte som ett sätt att vara nere på detaljnivå eller att själva vara i den 

patientnära omvårdnaden utan istället vara nära på ett sådant sätt att de har tillräcklig 

kunskap om den dagliga verksamheten för att på så sätt skapa förutsättningar för sina 

medarbetare att bedriva en bra patientomvårdnad, att kunna jobba proaktivt. Det gäller 

även närheten till förbättringsarbeten som pågår, att kunna finnas till hand för frågor och 

stöd utan att ta över. 

  - Nära i verksamheten 

Respondenterna menar att de behöver ha kunskap och kännedom om sin verksamhet för 

att uppfattas som närvarande av medarbetarna. En av respondenterna säger att vara nära 

inte innebär att lära känna verksamheten genom möten utan att möta medarbetarna i 

deras vardag i de situationer som uppstår dagligen både i mötet med patienterna och 

dess anhöriga. En annan säger: 

“För mig är verksamhetsnära ledarskap att man jobbar nära, alltså inte för långt ifrån, 

jag vill inte vara patientnära men jag vill vara nära mina medarbetare” 

Att vara nära verksamheten och medarbetarna menar en av respondenterna kan vara att 

svara på mail från medarbetarna i rimlig tid. Det skapar en känsla av att chefen är 

engagerad och delaktig i det som händer dagligen. 

- Vara på plats 

Innebär för respondenterna en tillgänglighet för medarbetarna både fysiskt och psykiskt. 

Kunna delta i förbättringsarbete med stöd och hjälp utan att ta över. Den fysiska 

närvaron menar respondenterna ska vara en tillgänglighet i det nära mötet, att kunna 

stanna upp i korridoren och ha möjlighet att på så sätt skapa enkelhet för behovet av 

feedback till medarbetarna. I de vardagliga mötena menar respondenterna att de stannar 

upp och lyssnar, håller fokus på de som medarbetarna säger på ett närvarande sätt. 

Närheten i verksamheten ger även medarbetarna en möjlighet att bolla frågeställningar 

löpande med sin närmsta chef. 
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“Hur ska jag kunna leda om jag inte är på plats” 

Respondenterna menar att det finns svårigheter i att alltid vara på plats och det krävs av 

första linjens chef att tillåta sig att vara närvarande i varje möte med medarbetarna. Ofta 

är det många inbokade möten vilket kan upplevas av medarbetarna som att chefen alltid 

är på väg någon annanstans. 

 - Vara synlig 

Är att kunna möjliggöra en enkel kommunikation och öppna för korta beslutsvägar. En 

respondent ger som exempel att synligheten ibland är så enkel som att äta frukost eller 

lunch tillsammans med medarbetarna.  

“De kan passa på att ställa frågor” 

Ett sätt att vara synlig menar en av respondenterna är att ha sitt kontor på avdelningen 

och försöka ha dörren öppen så mycket som möjligt för att på sätt skapa en synlig och 

tillgänglighets känsla hos medarbetarna. Öppna upp för den enkla kommunikationen.  

Gemensamt ledarskap och administrativt stöd. 

Vid frågorna som belyser hur cheferna ser på förutsättningar som finns för att bedriva 

verksamhetsnära ledarskap och vilka förutsättningar de upplever att de skulle behöva 

för att kunna bedriva verksamhetsnära ledarskap framkom behovet och betydelsen av 

administrativt stöd, både från HR och ekonomi. Flera av de intervjuade cheferna 

jobbade i gemensamt ledarskap och detta lyfts som positivt. Bra kommunikation med 

andra linjens chefer och delaktighet i ledningsgrupp är också förutsättningar som 

återkommer hos respondenterna. Ett nära samarbete med de medicinskt ansvariga 

cheferna är också en förutsättning som nämns.  

Respondenterna återkommer till känslan av att det är svårt att få tiden att räcka till allt 

som förväntas av en första linjens chef.  

-Gott administrativ stöd 

Tillit och stöd från ekonomi och HR måste fungera för att förutsättningarna för oss att 

vara verksamhetsnära menar en av respondenterna. Medarbetarna ska känna att första 

linjens chef inte ska spendera huvuddelen av sin arbetsdag med administration, utan att 

de finns till för medarbetarna. 

“Personalen är den viktigaste resursen” 

En av respondenterna pratar om en frustration som ibland uppstår då känslan att HR inte 

är det stöd och avlastning som efterfrågas från första linjens chefer utan istället lägger 

på fler administrativa uppgifter som kunde undvikits om HR sett sin del i verksamheten. 

Respondenten menar att det ibland läggs på uppgifter på fösta linjens chefer som skulle 

kunna skötts av HR själv, ex anställningsunderlag. Stöd i rekryteringsprocessen tycker 

respondenterna också att HR bör vara bättre på. Respondenterna upplever även 

avsaknad av det ekonomiska stödet. 

-Gemensamt/delat ledarskap 

Mindre medarbetargrupper frigör tid och delat ansvar benämns i intervjuerna som 
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framgångsfaktorer. Det ger större möjlighet att coacha medarbetarna i vardagen när 

kollegan backar upp och finns som stöd i vardagen. En annan aspekt som lyfts fram är 

den feedback och återkoppling mellan chefskollegorna som blir naturlig.  

“Vi är två, vi är samkörda, det kostar mig ingen energi i det gemensamma ledarskapet 

vi har” 

Organisationen i det vardagliga arbete blir viktig när man är två och det ges möjlighet 

till engagemang i den dagliga driften utan att det känns som allt stannar upp när andra 

arbetsuppgifter får vänta. Den delade arbetsbördan innebär också en mindre 

stressupplevelse för första linjens chefer. 

-Tid 

Bättre planerad tid ger ökad möjlighet för proaktivt arbete både i hälsosamt 

arbetsmiljöarbete och i verksamhetsutvecklingen. Ibland blir förändringarna som ska 

göras många och trots att det lagts ner mycket tid blir det inget av menar 

respondenterna. Tid för reflektion och eftertanke är svårt att prioritera och besluten 

första linjens chef tar blir ibland lite för snabba. 

“Man har ju mycket administrativt, man har inte så mycket tid” 

Mycket av det arbete som utförs upplevs inte som ett ledaruppdrag eller något som 

första linjens chef ska göra, för att kunna bedriva det verksamhetsnära ledarskap 

respondenterna menar att de önskar skulle de behöva arbeta tio timmar om dagen. 

 

Egenskaper hos första linjens chefer 

Under intervjuerna ställde författarna frågor som berörde vilka egenskaper 

respondenterna ansåg var viktiga hos en första linjens chef för att kunna bedriva 

verksamhetsnära ledarskap. Många snarlika svar uppkom under intervjuerna. Det 

handlade om att ta sig tid att lyssna på sin personal, vara rättvis och vara den som 

personalen känner förtroende för. Vara modig och fatta beslut som verksamheten har 

nytta av och som driver verksamheten i en bra riktning men även att man är en trygg 

person som står för det man säger och vågar ta de diskussioner som är nödvändiga att ta 

som första linjens chef. Det gedigna intresset för medarbetarna väger tungt. 

Modig  

Respondenterna återkommer till vikten att våga vara beslutsam och står för fattade 

beslut. Att vara modig uppkommer också som en viktig egenskap när man pratar om 

dialogen till andra linjens chef där det upplevs som viktigt att kunna stå på sig för sin 

avdelning och sina medarbetare.  

“Jag är orädd att ta obekväma beslut och står väldigt grundat på jorden” 

Mod är också när man vågar säga nej till medarbetare och vågar lyfta på konflikter. Det 

behövs en närvaro hos första linjen för att kunna fånga upp och vara medveten om vad 

som händer innan det går för långt. 
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-Trygg  

I tryggheten menar respondenterna att ärlighet och förtroendeingivande är viktigt. Det 

uppnås med ett lugn och en stabilitet. Trygghet kommer med närvaron och en förmåga 

att inte jaga upp sig när det uppstår komplexa situationer.  

“Min förmåga i mötet med andra det tror jag, kunna ta och leda, att kunna lyssna, få 

andra människor att växa “ 

“En fördel är att jag har inga bekymmer med att fråga tills jag förstår”  

Att vara positiv och våga se lösningar där andra ser svårigheter är också ett tecken på 

trygghet menar respondenterna. Att chefen inte är svarslös trots att hen inte sitter inne 

med det rätta svaret, det är förtroendeingivande att också kunna säga att det här vet jag 

inte svaret på men jag tar redan på det. 

- Rättvis 

Så långt det går agera ur ett rättviseperspektiv och kunna stå för och förklara beslut som 

kan uppfattas orättvisa pratar respondenterna om. Respondenterna menar att 

medarbetarna gärna vill kunna relatera till chefens närvaro i verksamheten vid 

lönesättning vilket inte kan uppnås om chefen inte är på plats och kan se medarbetaren i 

det dagliga arbetet 

“Du kan inte vara opersonlig som chef, man måste också vara ärlig och rättvis” 

Rättvisa är ett ord som många förknippar med millimeter noggrannhet, respondenterna 

menar att det är viktigt att man är tydlig till medarbetarna att en total rättvisa är en 

omöjlighet. Respondenterna återkommer till att en tydlig närvaro från chefen minskar 

risken för diskussioner kring olika rättvisefrågor. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Respondenterna har många års erfarenhet av att jobba som chefer/ledare vilket ger stor 

tilltro till det som framkommer i studien trots att den är liten. Intervjumetoden fångar 

upp nyanser och upplevelser som kan följas upp med relevanta följdfrågor. I en 

kvantitativ enkätundersökning tror författarna att många av nyanserna inte kommit fram 

och inga följdfrågor hade kunnat bidra till en ytterligare fördjupning. Intervjuerna har 

skett i bra dialog där respondenterna uppger att de känt förtroende i situationen. 

Respondenterna har delgivit sin bild av sina verkligheter och upplevelser av hur det är 

att vara verksam som första linjens chef i dagens hälso- och sjukvård.  

Validiteten anser författarna är hög då intervjuerna motsvarar det författarna förväntat 

sig få svar på, den insamlade datan är trovärdig, relevant och adekvat. Författarna har 

ställt frågor till respondenterna om vad verksamhetsnära ledarskap är, upplevelsen av 

och betydelsen för verksamhetsnära ledarskap. Författarna har frågat om förutsättningar 

som finns, vilka förutsättningar som behövs och hur det som första linjens chef kan 
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påverka förutsättningarna man leder under. Författarna anser att frågorna har besvarats 

och fått bekräftat att det är viktigt att undersöka första linjens chefers upplevelser och 

förutsättningar för ett verksamhetsnära ledarskap (Trost, 2005). 

 

Resultatdiskussion 

 
Författarna har valt att dela upp diskussionen utifrån kategorierna i resultatdelen. När 

författarna läser om verksamhetsorienterad administration kan det dras kopplingar till 

verksamhetsnära ledarskap då dess syfte är att stödja och hålla i gång den närmaste 

verksamheten (jfr Forssell & Ivarsson Westerberg 2014 s. 47).  

 

Närvarande synligt ledarskap 

Resultatet visar att verksamhetsnära ledarskap är något många första linjens chefer 

jobbar mot. De har en bild över vad det verksamhetsnära ledarskapet innebär, vilka 

förutsättningar de har och vad som krävs för att kunna jobba verksamhetsnära. De pratar 

om problemet med tidskrävande administration och vikten av stödfunktioner för att 

kunna fokusera på den största tillgången i vården, medarbetarna. Att närheten till andra 

linjens chef och andra verksamheter också är viktigt för det verksamhetsnära 

ledarskapet framgår också i intervjuerna.  

 

Att vara nära i verksamheten och på plats säger våra respondenter är verksamhetsnära 

ledarskap och de tycker det är viktigt och absolut nödvändigt för att kunna leda sin 

verksamhet. I studiens bakgrund lyfter författarna olika ledarskapsstilar såsom 

styrkebaserat, värdebaserat, hälsofrämjande och coachande. Svaren från respondenterna 

visar att chefer som praktiserar olika ledarskapsstilar ur situationsanpassat ledarskap 

gynnar medarbetarnas olika förutsättningar och utveckling. En specifik ledarstil är inte 

modellen för framgångsrikt verksamhetsnära ledarskap. Att tolka situationer, lära känna 

medarbetare och verksamhet finns inga genvägar, det krävs att våga vara i 

verksamheten. För att kunna jobba transformativt är relationen mellan medarbetare och 

chef viktig, man måste ha gemensamma värderingar och visioner vilka chefen inte kan 

kommunicera på trovärdigt sätt om hen inte är nära sina medarbetare i den dagliga 

verksamheten, vilket även Angelöw, 2013 belyser.  

  

 

I Effektiv styrning, 2016 får vi stöd i det som är återkommande i våra intervjuer som 

vikten av att en chef är verksamhetsnära, på plats i verksamheten, är modig, att chefen 

tar sig tid och vågar lyssna, vågar styra i en riktning, skapa förtroende hos medarbetarna 

och skapar förutsättningar både sett till medarbetarna men även till organisationens 

överordnade syfte. Det belyser känslan av hur viktigt det är att en chef finns närvarande 

i sin verksamhet, att chefen är synlig. Det krävs starka axlar och en rak rygg för att orka 

vara just allt det en verksamhetsnära chef behöver vara. Det är viktigt att ta vara på de 

stödresurser som varje verksamhet och varje sjukhus har, det är en chefs enskilda ansvar 

att göra just det.  
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Cziraki et al. (2014) belyser vikten av att organisationerna i hälso- och sjukvården 

rekryterar sjuksköterskor som är intresserade av att leda i verksamheten och utbilda dom 

till chefer. Hälso- och sjukvården står inför en stor omställning då många inom de 

närmsta åren går i pension och det är av yttersta vikt att nyrekrytering i chefleden sker. 

Författarna tror att det är viktigt att ta tillvara på de medarbetare i organisationen som 

vill avancera upp i en chefsbefattning och som besitter de egenskaper som en chef bör 

ha för att kunna leda en organisation. 

Under intervjuerna framkommer respondenternas syn på vikten av att agera rättvist. De 

saknar i vissa fall tydliga mål att arbeta mot vilket de anser leder till diskussioner som 

hade kunnat undvikas. De verksamheter som leder utifrån sin värdegrund i någon form 

upplever att det blir mindre konflikter och en bättre sammanhållning på arbetsplatsen. 

En stor del i detta upplever de själva är att de har en tydlig roll som chef och ledare och 

att deras engagemang i personalen har betydelse. Stöd för det resonemanget hittar vi i 

Sandman & Kjellström (2014) där de beskriver att en verksamhet som skapar 

gemensam värdegrund får en stabil plattform. Både medarbetare och chefer vet vilka 

värderingar som genomsyrar verksamheten och hur varje enskild person förväntas 

agera. Risken för konflikter på en arbetsplats minskar med en välkänd och accepterad 

värdegrund (Sandman & Kjellström 2014, ss. 71-76). 

 

Gemensamt ledarskap och administrativt stöd. 

Respondenterna pratade om tid under intervjuerna, tid till närvaro och tid för de 

uppgifter som ofrånkomligen hör till chefskapet, som nödvändig administration, 

planering och möten. Just tid är något som chefer måste lära sig att förhålla sig till. 

Chefer behöver bli bättre på att ta reda på vad de gör när de utövar sitt ledarskap, få 

ökad självinsikt och bli mer medvetna om vad de gör och vilka effekter det har både på 

verksamheten och medarbetarna för att bättre kunna disponera sin tid påtalar också  

Elvnäs, 2017. 

Om första linjens chefer ska känna sig tillfredsställda med det som uträttas varje dag 

och känna att de har den tid som behövs för det verksamhetsnära ledarskap, menar 

Elvnäs att chefer behöver bli mer medvetna om sitt agerande i olika aktiviteter med en 

realistisk tidsaspekt. Vara noga med uppföljning, utvärdering och ha en tydlighet i det 

arbete som ska utföras (Elvnäs, 2017).    

 

Det delade ledarskapet framkommer som en viktig förutsättning för det 

verksamhetsnära ledarskapet. Varför det kommit att bli en förutsättning kan bero på den 

utsatthet och det ensamarbete som första linjens chef har. Första linjens chef möter 

medarbetare, patienter och anhöriga i olika situationer och på olika sätt. Beslut som 

fattas på första linjens nivå får första linjens chef direkt återkoppling på både det 

positiva men chefen möter lika ofta den frustration hos medarbetarna som uppkommer 

då de inte kan bedriva den högställda vård de vill leverera eller när de inte tycker sig 

kunna möta patienternas förväntningar. Ensam är inte stark och de gäller även i 

ledarskapet, det gemensamma ledarskapet innebär en fördelning av bördorna men det 

innebär också ett sätt att hitta klokskap och ork hos varandra. Det gemensamma 
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ledarskapet kräver en grund i gemensamma värderingar, förtroende och att arbetet kan 

utföras prestigelöst. Det förutsätter jämställdhet, tydlighet och en ödmjukhet inför 

varandra. Det innebär inte att åsikterna måste vara lika men bottenplattan i 

samledarskapet måste vara tydlig då kan gemensamma uppdraget klaras. (Döös & 

Wilhelmson & Backström, 2013 ss. 9-35). 

Respondenternas upplevelse av det delade ledarskapet är att det skapar bra 

förutsättningar för att arbeta verksamhetsnära. Deras upplevelse är inget nytt fenomen 

utan vi ser i Rosengrens (2008) avhandling där författaren lyfter begreppet stödjande 

tvåsamhet i ett delat/gemensamt ledarskap som en framgångsfaktor. Rosengren visar 

också att medarbetarna ser mycket positivt på ett gemensamt chefskap och tror att det 

ger avdelningschefer möjlighet att vara tillgängliga och närvarande i den dagliga 

verksamheten.  

Delat ledarskap medger ett delat medarbetaransvar vilket är bra då första linjens chefer 

inom hälso- och sjukvård ofta har stora medarbetargrupper. Med mindre 

medarbetargrupper blir närheten till verksamheten större och möjligheten till tätare 

personliga samtal med medarbetarna ökar, vilket är signaler våra respondenter ger. Vid 

ett väl fungerande gemensamt ledarskap har inte medarbetarna några problem med vem 

som är hens närmaste chef eller att det är flera som tar verksamhetsnära beslut. Döös, 

Wilhelmsson och Backström menar att medarbetarna upplever att de chefer som leder i 

ett gemensamt ledarskap skapar ett utvecklande och roligt klimat med stor ork att driva 

löpande förbättringar (Döös & Wilhelmson & Backström, 2013 ss. 94-95). 

 

Vad är stödfunktioner i vardagen för första linjens chefer? Respondenterna pratar om 

administrativt stöd i form av bemanningsassistenter som sköter drift och bemanning, 

stöd i ekonomiska frågor och stöd i form av lag och avtal av HR. Det är ofta frågor som 

kräver tid, kunskap och ett korrekt handläggande. De upplever att stödfunktionerna 

organiserar sig från verksamheterna och sitt stöd för varje enskild verksamhet. Det 

skapar en frustration hos första linjens chef då just möjligheten till ett nära samarbete 

med en HR organisation skulle kunna skapa en öppen dialog. De intervjuade cheferna 

upplever att om de ställer en fråga till HR organisationen blir de bollad mellan de olika 

specialister i väntan på vem som bästa kan lyfta och ta i frågan. Det skapar inte en 

känsla av att jobba ihop och en konsekvens blir en fördröjning för första linjens chef 

som får vänta med att agera när beslutsunderlaget dröjer.  

Stöd från sin ledning upplever respondenterna viktig och ledningens roll i 

organisationens förändring upplevs också av respondenterna som en viktig faktor för att 

skapa en trovärdighet och engagemang i medarbetargrupperna. Forskning av 

Rosengren, Kullén Engström & Axelsson (1999) styrker att det är av betydelse i en 

verksamhetsorganisation som står inför förändringar att medarbetare och chefer får vara 

delaktiga.  

Egenskaper hos första linjens chefer 

Chefen ska lyssna på sina medarbetare och vara lyhörd menar respondenterna. Tidigare 

forskning stämmer väl överens med det respondenterna lyfter att just dessa faktorer är 

viktiga när vi ställer frågor som är kopplade till vilka egenskaper som behövs för att 

kunna vara en verksamhetsnära första linjens chef.  Just det hittar vi i  
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Sandal, Falkenström & von Knorring (2014, ss. 15-22) som beskriver att en stor del av 

ledarskapet är förmågan att se vad som är rätt att göra i varje enskild situation. En chef 

bör ha förmågan att analysera varje enskild händelse för att utifrån sin analys fatta rätt 

beslut. De betonar vidare vikten av lyhördhet och förmågan att som chef lyssna på sina 

medarbetare. Även Rosengren (2008) ser egenskaper som närvarande och tillgänglig 

som en idealbild av en chef.  

Respondenterna har inte i sina intervjuer pratat om hur den egna hälsan och välmående 

påverkar deras ledarskap. Att tanken inte väckts hos respondenterna kan bero på att 

frågorna i intervjuerna inte var riktade mot den frågeställningen. Det väcker nyfikenhet 

hos författarna då mycket fokus i dag handlar om hälsosamt arbete och i vidare 

forskning skulle dessa parametrar vara en del av den fördjupade underökning som 

författarna menar behövs för att få en heltäckande bild i det verksamhetsnära 

ledarskapet. Att första linjens chefs egen hälsa och välmående skulle kunna påverka 

ledarskapet finner vi stöd för hos Lundqvist (2013) som visar i sin avhandling att första 

linjens chefers behov av gynnsamma arbetsvillkor och socialt stöd är av största vikt för 

att cheferna ska få självförtroende och våga lita på sina egenskaper och därigenom ha ett 

ökat välmående. Cheferna i den avhandlingen upplevde att deras egen hälsa och mående 

påverkade deras ledarskap. Kvalitén på arbetet de utförde blev sämre om upplevelsen av 

hälsan var mindre bra och relationen till medarbetarna påverkas också negativt. 

En verksamhetsnära chef måste vara ute i verksamheten för att lyssna och förstå och 

utifrån det lärandet skapa de förutsättningar som verksamheten behöver. Kan chefen 

inte skapa de förutsättningar som verksamheten behöver kommer det bli svårt att få 

medarbetarnas förtroende. En chef behöver förstå vad det är som påverkar 

verksamhetens resultat och det verksamheten åstadkommer. Kan första linjens chef inte 

fokusera på det blir möjligheterna mindre att leda verksamheten i rätt riktning.  

 

 

 

SLUTSATSER 

Respondenternas svar står i samklang med regionernas och sjukhusledningarnas 

förväntningar på det verksamhetsnära ledarskapet. Författarnas personliga uppfattning 

om att förutsättningarna begränsar möjligheterna finner författarna stöd för i 

intervjuerna. Uppfattningen om att det som respondenterna upplever som 

verksamhetsnära ledarskap är det de ser sig leda efter. Respondenterna vill arbeta 

verksamhetsnära och anser att det är ett måste för att kunna leda, driva och utveckla sina 

verksamheter. Författarna ser att begränsade resurser relaterat till tid och administrativt 

stöd påverkar första linjens chefer negativt i deras möjligheter till det verksamhetsnära 

ledarskapet. Det delade ledarskapet ökar däremot förutsättningarna då de generar ett 

färre antal medarbetare per chef och ett delat ansvar.   

 

Författarna ser ingen skillnad mellan första linjens chefer på det mindre sjukhuset i 

Västsverige och det stora sjukhuset i södra Sverige gällande deras upplevelse av vad det 

verksamhetsnära ledarskapet är, vad det betyder, vilka förutsättningar som behövs eller 

hur de kan påverka dessa. Författarna ser heller inga skillnader i hur de uppfattar de 
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egenskaper och förmågor som behövs som första linjens chef. Därför drar författarna 

slutsatsen utifrån insamlad data att första linjens chefer tycks se på sina uppdrag på 

samma sätt oavsett uppdrag på ett mindre eller större sjukhus. 

 

I en större studie skulle slutsatsen kunna komma att ändras. Studiens resultat öppnar 

upp för att vilja fördjupa sig mer och skaffa en bredare bild och större förståelse av 

första linjens chefers upplevelser av det verksamhetsnära ledarskapet. För att skaffa en 

fördjupad förståelse skulle en större studie behöva genomföras både med ett större antal 

intervjuer och en enkätundersökning. Det kan också finnas ett värde i att undersöka 

medarbetarnas upplevelse av verksamhetsnära ledarskap. Författarnas nyfikenhet kring 

hur chefernas välmående skulle kunna påverka ledarskapet är en parameter som bör 

tillföras vid en fördjupad undersökning. Studiens resultat ger författarna en bekräftelse 

på att det verksamhetsnära ledarskapet har stor betydelse. Författarna hoppas att denna 

studie ska påvisa vikten av ett verksamhetsnära ledarskap inom hälso- och sjukvård och 

betydelsen av rätt förutsättningar för första linjens chefer. 

 

 

 * * * 

 

Att skapa förutsättningar för medarbetarna genom samarbete med fokus på 

kärnverksamheten tror författarna en tillitsbaserad ledningsstruktur är en bra modell för. 

Kulturen blir organisationens ideal som får stå för de värderingar och det 

organisatoriska klimat som ska vara vägledande. En öppenhet för oliktänkande och 

mångfald måste finnas för att man ska kunna skapa utrymme för erfarenhets- och 

kunskapsutbyte. Med tydligt nedskrivna och kommunicerade målbilder och kriterier tror 

författarna man når dit. Mycket av första linjens vardag handlar inte bara om de 

förutsättningar som ges eller den kultur organisationen präglas av, det handlar också om 

hur första linjens chef väljer att ta till sig och förstå organisationens värderingar, förstå 

sammanhang och har ett systematiskt tänkande. De utmaningar författarna uppfattar att 

respondenter pratar om sammanfaller med den nyare forskning författarna hittat, som 

b.la beskrivs i visa vägen i vården som myndigheten för vård och omsorg tagit fram.  
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BILAGA 1 
 

Intervjufrågor: 

  

Vad är ett verksamhetsnära ledarskap för dig? 

Vad betyder ett verksamhetsnära ledarskap för dig? 

 

Vilka förutsättningar har du som första linjens chef att bedriva ett verksamhetsnära 

ledarskap? 

Vilka förutsättningar behöver du som första linjens chef för att bedriva ett 

verksamhetsnära ledarskap? 

Hur kan du påverka förutsättningarna som du arbetar under? 

Kan du se att du har förutsättningar till att jobba verksamhetsnära men att du som 

första linjens chef saknar rätt beslutsmandat? 

Vad är det som gör att du tror att du har rätt egenskaper för att vara första linjens 

chef? 

 

Hur påverkar dina egna förmågor hur du hanterar de förutsättningar som sjukhuset ger 

dig som första linjens chef? 

Är du bekant med och insatt i sjukhusets chefskriterier som du förväntas leda efter? 

 

 
 


