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ABSTRAKT  
I studien analyserade vi chefers upplevelser av villkoren i ett utökat chefskap samt 
förutsättningarnas betydelse för upplevda krav, kontroll och stöd. Vi har utfört vår studie på 
Södra Älvsborgs Sjukhus och avgränsat oss till de intervjupersoner som berörs av en utökad 
chefsroll, tillika vårdenhetschef. Vi har använt oss av en kvalitativ metod och utgått från en 
hermeneutisk ansats. Vi har genomfört åtta intervjuer som vi sedan byggt vårt empiriska 
material på.  Vidare har vi valt att utgå från Henry Mintzbergs grundläggande 
organisationsteori och strukturmodell men även utgått från Karasek och Theorells krav- och 
kontrollmodell.  Studien visade på att samtliga vårdenhetschefer var mitt i en förändring 
vilket innebar att utveckla avdelningschefskapet till ett vårdenhetschefskap. Som stöd i denna 
förändring har vårdenhetsmöten upprättats som ett led till bättre samverkan vilket upplevdes 
som positivt av samtliga intervjupersoner. Ur resultatet framkom det också att 
omstruktureringen; att gå från avdelningschef till vårdenhetschef, resulterade i vissa följder. 
Delar av dessa var avsaknaden av engagemang samt att stress utvecklades hos 
intervjupersonerna. I många fall räckte inte tiden till för att genomföra omstruktureringen 
samtidigt som det dagliga arbetet skulle utföras.  Vår slutsats är att villkoren varierade och 
beroende av hur förutsättningarna såg ut påverkades synen på hur man förhöll sig i sitt 
vårdenhetschefskap. Dessutom hur intervjupersonerna strukturerade och implementerade nya 
riktlinjer. Hur olika situationer som uppstod i det dagliga arbete hanterades, berodde på hur 
intervjupersonerna upplevde förutsättningarna för kontroll, krav och stöd. Samtidigt såg de 
sitt vårdenhetschefskap som fritt, utmanade och personligt utvecklande.  
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FÖRORD  
Vi vill passa på att ge ett stort tack till Södra Älvsborgs Sjukhus och Claes-Göran Wiking som 
har oss hjälpt oss att göra denna studie möjlig. Vi vill också tacka våra intervjupersoner för att 
ni tog er tid och gav ert engagemang. Utan Er hade inte studien varit genomförbar. Vi vill 
även tacka vår handledare Bertil Rolandsson, som har hjälpt oss på olika sätt att kunna skriva 
denna uppsats. Många meningsfulla diskussioner med Bertil har lagt grunden till förslag på 
utvecklingsmöjligheter för vår studie. Bertil har varit den viktigaste personen för oss i vårt 
uppsatsskrivande, utöver intervjupersonerna. Slutligen ger vi oss själva ett stort tack för den 
uppmuntran och det stöd vi har gett varandra under hela arbetes gång. 
 

 

Tack till alla som har hjälpt oss att göra vår kandidatuppsats möjlig.  
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1 INLEDNING      

Det första kapitlet av studien inleds av en kort bakgrund till det område som vi valt att 

behandla. Vidare följer problemdiskussion, syfte och frågeställningar. Avslutningsvis redogör 

vi för våra avgränsningar och uppsatsens disposition.  
 
”Hur kan ömsesidig lojalitet och ömsesidigt engagemang vidmakthållas i organisationer som ständigt splittras 
och omstruktureras?” 
                Richard Sennett 2000:19 

1.1 Inledning 
Ovanstående citat illustrerar de ständiga förändringar många organisationer genomgår idag 
och som är fokus för denna studie. Många förändringar inom offentliga verksamheter grundar 
sig i nya ekonomiska förutsättningar. Ändrade politiska prioriteringar har gjort att bland annat 
sjukhus, har skapat nya rutiner genom olika omstruktureringar för att möta samhällets och 
patienters krav (Holmberg & Henning, 2003:217). Forskare menar att ändrade ekonomiska 
förutsättningarna för olika offentliga verksamheter, har skapat en slags ”leanvård”.1. 

Leanidealet inom vården syftar till att ge patienten den vård den önskar och behöver, till en så 
låg kostnad som möjligt. Detta genom att samordna olika resurser i verksamheten (Carlström, 
2009:76). Dessa förändringar leder till omstruktureringar vilka innebär att chefen många 
gånger får höga krav på sig från både ledning som sin närmsta chef och medarbetare. De höga 
kraven bidrar ofta till en komplexitet i arbetet för chefen, utifrån en förväntan från 
organisationen på cheferna att agera från rådande normer och värderingar (Alvesson & 
Svenningsson, 2007:387, 402). Hur effektiv förändringsprocessen blir är beroende av 
individernas förutsättningar i organisationen (Allvin, 2006:169). Den här studien handlar just 
om hur chefer inom offentlig sektor – närmare bestämt inom vården – hanterar sådana 
förändringsprocesser. Det är ofta chefernas uppgift att föra organisationen från den nuvarande 
situationen till det önskade läget. I en föränderlig värld blir det viktigt att chefen förstår vad 
som sker och är anpassningsbar till de nya direktiven.  Forskning pekar på att de nya 
arbetsvillkoren har friare former för arbetet, men samtidigt en tilltagen styrning av individen 
(Allvin, 2006:169).  
 
Utifrån de krav som ställs på cheferna från ledningsnivå i samband med förändringsarbete, 
har många forskare studerat stress och ohälsa medan andra studerat dess konsekvenser. En av 
de faktorer som har en inverkan på vår hälsa, är i vilken utsträckning man känner att man kan 
påverka sin arbetssituation. Det vill säga möjligheten till kontroll. Andra faktorer kan vara 
upplevda krav och förutsättningarna till socialt stöd. Fördelningen av arbetsresurser och 
budget kan också vara av betydelse för upplevd stress (Allvin, 2006:149ff). Ett problem med 
tidigare forskning är att det mestadels gjorts antingen hälsoforskning eller 
organisationsforskning, vilket gett olika resultat då de fokuserar på olika områden. Det finns 
dock en medvetenhet inom forskarvärlden om att de organisatoriska förhållandena inom en 
organisation påverkar en individs hälsa vid en förändring. Inom hälsoforskningen belyses 
många gånger endast de negativa konsekvenserna i form av stress eller ohälsa hos individen. 
Inom organisationsforskning fokuseras det istället många gånger på de positiva effekterna av 
förändringen, exempelvis möjligheten till kompetensutveckling och produktivitet (Härenstam 
et al., 2006:17). Detta kan givetvis innebära problem vid jämförelser av olika resultat. Det är 
dock viktiga perspektiv att integrera för att uppnå en större kunskap om hur de organisatoriska 
förhållandena påverkar individens hälsa och välbefinnande.  

                                                
1 Begreppet Lean kommer ursprungligen från tillverkningsindustrins Lean Production, som syftar till att tillverka 
en produkt med hög kvalité av så få resurser som möjligt (Hansen & Orban, 2002:110). 
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Som studenter i arbetsvetenskap har vi ett intresse av förändringsarbete i organisationer och 
uppfattar att rollen som chef innebär krav och förväntningar från flera nivåer inom en 
organisation. Dessutom är vår uppfattning att rätt förutsättningar inte alltid ges vid en 
förändring. Vidare att konsekvenserna av bristande förutsättningar kan innebära mindre 
ansvarskännande över kvalitén i arbetets utförande. Vi har en uppfattning om att människor är 
som mest effektiva när de mår väl, att arbetsmiljön är av betydande faktor för om en 
ohälsosam stress uppstår eller inte. Då vi snart är färdigutbildade personalutvecklare och 
arbetsvetare ser vi ett framtida chefskap som möjligt. Genom att intervjua ett antal chefer 
hoppas vi kunna skapa oss en uppfattning om chefskapet. Samtidigt uppfattar vi att 
förändringsarbete verkar svårt för chefen att genomföra. Vår förförståelse är att 
förändringsarbete i sig självt är komplext, varför vi ställer oss frågan hur en förändring 
planeras och genomförs med hänsyn till chefers arbetsbelastning i den dagliga verksamheten.  
 
1.2 Bakgrund  
I samband med en omstrukturering skapas förändrade villkor på arbetsplatsen, vilket kan leda 
till att individen måste arbeta mer då förutsättningarna ändras. Chefernas möjlighet att hantera 
förändringarna påverkas av villkorens innehåll, oavsett om förändringen innebär mer eller 
mindre krav. Det moderna arbetslivet ställer nya krav på cheferna, bland annat krävs ökade 
kunskaper inom andra områden än bara sitt eget specialistområde (Hansen & Orban, 
2002:62). Att kunna planera, genomföra och utvärdera resultat av sitt arbete samt hantera 
sociala sammanhang, är ytterligare krav som numera ställs på individen (Hansen & Orban, 
2002:216). De allt högre krav som ställs på individen, genom ett högt arbetstempo samt 
krävande arbetsuppgifter, kan leda till fysisk och psykisk utmattning som tar sig uttryck i 
stressrelaterad ohälsa (Allvin, 2006:149f). 
 
Studien är genomförd i en offentlig verksamhet; Södra Älvsborgs Sjukhus, där vi analyserar 
villkorens betydelse vid utökat ansvar och befogenheter som chef. Sjukhuset utför 
specialiserad sjukvård i Borås och Skene och är en av fyra sjukhusgrupper i Västra 
Götalandsregionen. Sjukhuset har cirka 560 vårdplatser, omkring 4100 anställda och en 
budgetomslutning om ca 2,5 miljarder kronor.2 Södra Älvsborgs Sjukhus har sedan början av 
2000-talet utvecklat ett alltmer processorienterat arbetssätt. Det processorienterade 
arbetssättet innefattar ett samarbete mellan olika enheter, där fler kliniker samarbetar till 
patientens bästa och som på ett effektivt sätt tillvaratar sjukhusets samlade resurser. Detta har 
en central roll i organisationens förändringsarbete, där målet är att skapa en helhetssyn av 
patientens behov. Sjukhusets verksamhetsidé är att bedriva en god specialiserad sjukvård, för 
en ökad livskvalitet.3 2001 påbörjades ett stort projekt med en nybyggnation vid Södra 
Älvsborgs Sjukhus, huset har kommit att heta Tehuset. Nedan stående citat, hämtat från deras 
hemsida, belyser sjukhusets tankar kring projektet: 

”Den nya vårdbyggnaden utgår från vårdideologiska tankar, där ledorden är patientfokus, professionalitet och 
helhetssyn. Genom den nya vårdbyggnaden kommer sjukhuset att kunna effektivisera vården utifrån patienternas 

behov”4.  

 

                                                
2 http://sas.vgregion.se/sv/Sodra-Alvsborgs-Sjukhus/Sodra-Alvsborgs-sjukhus/Om-sjukhuset/Fakta/  
3 http://sas.vgregion.se/sv/Sodra-Alvsborgs-Sjukhus/Om-SAS/ 
4 http://sas.vgregion.se/sv/Sodra-Alvsborgs-Sjukhus/Sodra-Alvsborgs-sjukhus/Om-sjukhuset/Tehuset/  
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1.3 Problemdiskussion och syfte 
Nya krav på hälso- och sjukvården i kombination av ändrade politiska prioriteringar har gjort 
att offentlig sektor har skapat nya rutiner och arbetssätt, genom omstruktureringar och 
förändringar. I omstruktureringen blir kanske kraven högre i kombination med otydliga 
villkor, samtidigt som chefens möjlighet till kontroll minskar. Vårt antagande var att en 
förändring planeras med hänsyn till chefers arbetsbelastning i den dagliga verksamheten. Som 
arbetsvetenskapsstudenter såg vi det därför som intressant att studera en organisation som just 
nu arbetar i ett förändringsarbete.  
 
Syftet med vår studie är att skapa en förståelse kring chefernas uppfattning om villkoren i en 
utökad chefsroll som vårdenhetschef. Vi vill även få en förståelse för vårdenhetschefernas 
upplevelse av förutsättningarnas betydelse för krav, kontroll och stöd. 
   
För att få svar på vårt syfte har vi valt att utgå från följande frågeställningar: 

• Hur upplevs de organisatoriska villkoren i den utökade chefsrollen? 
• Hur upplevs kraven i arbetet, utifrån den utökade chefsrollen som vårdenhetschef? 
• Hur upplever vårdenhetscheferna i den utökade chefsrollen, möjligheten till kontroll i 

sitt dagliga arbete?  
• Hur uppfattas förutsättningars betydelse för stöd, i en utökad chefsroll? 

1.4 Avgränsning 
Vi har vi valt att avgränsa oss till Södra Älvsborgs Sjukhus och de chefer som berörs av 
omstruktureringen, avdelningschef - vårdenhetschef. I vårt val av tidigare forskning har vi 
avgränsat oss till organisationer inom offentliga verksamheter. Vidare har vi valt att utgå från 
Henry Mintzbergs grundläggande organisationsteori och strukturmodell, med avgränsning till 
professionella organisationer och divisionaliserade strukturer. Vi har även utgått från Karasek 
och Theorells krav/kontroll/stödmodell, men i analysen av socialt stöd har vi valt att endast 
analysera det stöd som cheferna upplever på arbetet. Vi har dessutom valt att bortse från 
omständigheter såsom kön, ålder, etnisk tillhörighet och klasstillhörighet då det inte var vår 
valda fokus för denna studie. 

1.5 Disposition 
I det första kapitlet av studien presenteras inledningsvis en bakgrund kring 
forskningsområdet. Därefter ges en kortare beskrivning av Södra Älvsborgs Sjukhus och dess 
verksamhet. Vidare presenteras även en problemformulering, syfte och frågeställningar samt 
avgränsningar och uppsatsens disposition. I andra kapitlet kan man läsa om vad forskare 
kommit fram till i tidigare forskning, inom områdena förändringsarbete och offentliga 
verksamheter. I det tredje kapitlet redogörs för de teoretiska referensramar som senare 
används i analysarbetet av studiens empiriska material. I det fjärde kapitlet redogörs för hur 
uppsatsen arbetats fram under studiens gång, här beskrivs även vår valda metod och varför 
den är relevant för studiens syfte. I kapitel fem redovisas det resultat som framkom under 
intervjuerna, med vårdenhetscheferna på Södra Älvsborgs Sjukhus. Resultatet presenteras 
utifrån huvudtemana; krav, kontroll och stöd. I uppsatsens sjätte kapitel analyseras studiens 
resultat mot valda teoretiska utgångspunkter och tidigare redovisad forskning. I det sjunde och 
avslutande kapitlet förs en diskussion utifrån studiens syfte och frågeställningar, därefter 
presenteras en sammanfattande slutsats. I detta kapitel ställer vi oss även kritiska till vårt 
tillvägagångssätt samt ger förslag på fortsatt forskning. Sist i uppsatsen redovisas en 
referenslista och den intervjuguide som användes under intervjuerna.  
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2 TIDIGARE FORSKNING 
I följande kapitel presenteras tidigare publicerad forskning inom vårt valda område.  

 
Tidigare forskning visar på den komplexitet som chefskapet, inom offentliga verksamheter 
kan innebära, utifrån dagens föränderliga krav. Forskningen skildrar också olika problem som 
kan uppkomma i en organisationsförändring, beroende av organisationsform och struktur 
(Bolman & Deal, 2006:91f).   

2.1 Förändringars betydelse för chefskapet inom offentlig sektor 
Eric Carlström (2009) har i sitt forskningsprojekt intervjuat 25 vårdchefer som arbetar med 
förändringsarbete inom offentlig sektor. Carlström menar att ledningsgrupper tenderar att 
skapa en vertikal klyfta inom framförallt vårdorganisationer, då de inte tar hänsyn till det 
sociala samspelet mellan vårdare och patient när de inför nya vårdmodeller utan förankring 
(Carlström 2009:117). Några förändringar som skett i offentliga verksamheter och inom 
sjukvården, är ändrade arbetssätt med processtyrda team och ”leanvård”. Ett processtyrt 
arbetssätt inom vården innebär att man försöker uppnå effektivitet genom att utgå från en 
diagnos istället för ett mål om en kortare vårdtid. Genom att studera de olika vårdprocesserna 
kring en diagnos så kan man korta ledtiderna5 och därmed arbeta bort onödig tid och väntan 
för patienten. Det är detta ”slimmade” arbetssätt som även kallas för ”leanvård” och har för 
syfte att skapa en bättre upplevelse för patienten. Detta till skillnad från industrins lean 
produktion som grundar sig i att inget arbete skall utföras innan det finns ett behov 
(Carlström, 2009:90ff). För att uppnå denna ”leanvård” använder sig sjukvården av 
processtyrda team, där vårdpersonalen arbetar självständigt med en hög kompetens, i en 
specifik vårdprocess, istället för på en viss avdelning. Genom att personalen arbetar i team 
läggs ett större ansvar för hela vårdandet ut på teamen, vilket kan skapa en större flexibilitet 
och delaktighet hos teamens medlemmar, men som samtidigt ställer höga krav på ansvarig 
chef. Chefen ansvarar för att arbetet inom teamen sköts, samtidigt som insynen i teamen 
minskar då chefens roll är mer ”coachande” på en administrativ nivå än i den operativa 
verksamheten. 
 
De olika förändringarna som har skett inom offentlig sektor, har forskarvärlden kommit att 
kalla för New Public Management. Roland Almqvist menar i sin artikel Två decennier med 

´New Public Management` - Succé eller fiasko, att begreppet New Public Management inte 
skall ses som en teori för hur man skall arbeta. Utan att begreppet mer bör ses som en 
övergripande benämning som innefattar ett flertal gemensamma nämnare. Almqvist beskriver 
dessa gemensamma nämnare som styrmetoderna – konkurrenssättning, kontraktstyrning och 
kontroll, vilka är hämtade från näringslivet och ses som ”ikoner” inom New Public 
Management (Almqvist, 2004:7f). Almqvists forskning talar för att resultatet vid införandet 
av New Public Management inom en och samma organisation, kan vara mycket varierande 
och spretigt. Vilket gör att vi, likväl som Almqvist, tycker att frågan – behöver begreppet 
utvecklas, är befogad (Almqvist, 2004:19).  
 
Vissa forskare menar att utvecklingen inom den offentliga sektorn grundar sig i att man 
tidigare inte främjat de ekonomiska resurserna i dessa verksamheter, men att det också beror 
på att det inte varit något prioriterat mål. Denna förskjutning menar man har kommit att 
innebära problem för chefskapet och chefen inom offentliga verksamheter. Freddy Hällsten 
och Stefan Tengblad (2006) menar att idealbilden av chefskapet har gått från ett traditionellt 
                                                
5 Med ledtider menas den tid processen tar mellan de olika aktiviteterna från start till slut. 
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förvaltarchefskap6, till ett chefskap där chefen mer förväntas vara den rationella, visionära, 
förändrings ledaren. Som genom kostnadseffektivitet formar sin verksamhet mot kundens 
efterfrågan (Hällsten & Tengblad, 2006:58). Eric Carlström (2009) menar att just 
förvaltarchefskapet och de ekonomiska ramarna kan skapa en lojalitetskonflikt för cheferna 
inom offentliga verksamheter. Cheferna ansvarar för båda delarna på en avdelning samtidigt 
som patienternas behov alltid skall sättas i fokus. Förmågan att integrera mätbara mål med ett 
vårdande perspektiv, läggs helt på chefens individuella skicklighet och ställer därför 
ytterligare krav på chefskapet inom vården från såväl medarbetare som organisation 
(Carlström, 2009:73). Vidare menar författaren att chefernas agerande i en förändring varierar 
beroende av hur de lyckas hantera villkoren för förändringen. Om krav eller situation upplevs 
som svårhanterlig agerar chefen med passivitet eller nonchalans. Detta agerande kallar 
Carlström neglekt, vilket kan vara antingen självvalt eller påtvingat. Om det är självvalt så 
kan exempelvis chefen medvetet undvika problemet genom att inte finnas till hands för 
medarbetarna och låta dem lösa problemet efter bästa förmåga. Detta påpekas kunna vara 
positivt för arbetsgruppen och skapa ett högre engagemang. Medan chefens agerande i ett 
påtvingat neglekt, beskrivs yttra sig i en passivitet grundat på en känsla av att problemet eller 
uppgiften är verklighetsfrämmande (Carlström, 2009:166ff). 
 
Barry et al. (2007) har undersökt chefernas förändrade roll i utvecklingen av den nya 
förvaltningen. De har i sin studie intervjuat chefer på mellannivå i Sverige och England. 
Gemensamt för de intervjuade cheferna var att de hade personal- och budgetansvar och var 
verksamma inom offentlig sektor (Barry, Berg & Chandler, 2007:117). De menar precis som 
Hällsten och Tengblad (2006) att den offentliga sektorn genomgått stora förändringar under 
senare år, inte bara i Sverige utan i alla OECD länderna. Författarna har i studien försökt 
förstå chefernas förståelse av de metoder och strategier som organisationsledningen använt för 
att implementera de nya omstruktureringarna. Samt orsakerna till eventuella svårigheter 
cheferna upplevt i omstruktureringarna (Barry et al., 2007:116). Sammanfattningsvis menar 
författarna att förändringarna inte enbart behöver innebära något negativt för de berörda 
cheferna. I samband med att organisationsstrukturerna och chefskapet inom den offentliga 
sektorn blivit mer likt den privata sektorn, har det öppnat upp för en större flexibilitet till 
karriärutveckling på hela arbetsmarknaden (Barry et al., 2007:123ff). 

2.2 Organisatoriska förutsättningars betydelse för hälsa 
Det finns en medvetenhet inom forskarvärlden om att de organisatoriska förhållandena inom 
en organisation påverkar arbetsförhållandena och en individs hälsa. Det finns dock ett glapp 
mellan organisationsforskningen och hälsoforskningen, då de olika områdena ofta utgår från 
olika teoretiska referensramar (Härenstam et al. 2006:1). Studien Understanding the 

organisational inpact on working conditions an health, sammanfattar flera forskningsprojekt 
och undersöker hur arbetsrelaterad hälsa och ohälsa påverkades av organisatoriska 
förhållanden och förändringar (Härenstam et al., 2006:2). Författarna presenterar tidigare 
forskning inom ämnet och menar exempelvis att en anställning på ett arbete där individen inte 
trivs, är lika hälsofarligt ur ett stressperspektiv som neddragningar eller otrygga 
anställningsformer (Härenstam et al., 2006:15). Det förs även en diskussion om att skillnader i 
resultatet från studier mellan organisationsförändringar och hälsoforskning mycket väl kan 
variera beroende av att de ofta har olika utgångspunkter. Inom hälsoforskningen fokuseras det 
många gånger på negativa konsekvenser i form av stress eller ohälsa hos individen, medan 
undersökningar kring organisationsförändringar istället fokuserar på det positiva med 

                                                
6 Förvaltarchefskapet syftar främst till att genom rationaliseringar nå lönsamhet och vinst (Carlström 2009:72).  
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förändringen, såsom möjligheten till kompetensutveckling och produktivitet (Härenstam et 
al., 2006:17). 
 
Samhällets och marknadens krav på organisationer påverkar beslut om förändringar inom en 
organisation. De ekonomiska förutsättningarna som ges från politiker på makronivå, skapar 
ändrade arbetsvillkor och en ökad stress på individnivå inom organisationen och då 
framförallt inom offentliga verksamheter (Härenstam et al., 2006:17). Möjligheten till socialt 
stöd på arbetet är viktig oavsett på vilken nivå man befinner sig inom en organisation, för att 
risken för ohälsa skall minska. Forskning har visat på att de organisatoriska förutsättningarna 
kring chefskapet varit relevanta för både cheferna och deras personal, när det handlar om 
arbetsrelaterad hälsa (Holmquist, 1997:160). Holmquist menar att kvinnor, vilka är i majoritet 
inom offentlig sektor, fått verka som stötdämpare i den nya organisationsförändringen som 
skett i offentliga organisationer. Förhållandena och förutsättningarna som gavs till cheferna 
beskrevs leda till vanmakt och ohälsa hos de intervjuade kvinnorna, beroende av hur de 
hanterade situationen (Holmquist, 1997:176). Gemensamt för kvinnorna var att de kände ett 
stort ansvar för sina medarbetare och sin verksamhet. De stod dessutom inför en 
organisationsförändring där de skulle genomföra nedskärningar, samtidigt som delar av 
organisationen slogs samman och man skulle arbeta mot uppsatta mål. Författaren kallar 
kvinnornas strategi i situationen för internalisering och menar med detta att de tog på sig 
ansvaret på ett personligt plan, trots att de uppkomna problemen lika mycket var 
organisationens (Holmquist, 1997:169). Att kvinnorna dessutom tillhörde samma profession 
som majoriteten av sin personal menar författaren skapade en situation där kritik mot 
organisationen stannade av. Detta eftersom kvinnorna genom sin gemensamma profession 
med personalgruppen, identifierade sig mer med gruppen och gruppen skapade en stark ”vi” 
känsla tillsammans med chefen (Holmquist, 1997:170). 
 
Något som också kan skapa problem vid en organisationsförändring är tidsperspektivet, om 
det inte tas i beaktande då en ledningsgrupp oftast arbetar med fokus framåt i tiden. De kan 
exempelvis tala om ett nytt inköpssystem som om det redan är infört, trots att det ligger ett år 
framåt i tiden för de anställda på en operativ nivå. För en anställd upplevs inte systemet som 
infört, förrän det är installerat och klart (Ylander, 2006:19f). Ylander menar att tidsskillnaden 
inom organisationen kan skapa problem som i värsta fall raserar tilliten hos medarbetaren för 
organisationen och den egna chefen. Han påpekar även att chefen måste uppmärksammas om 
att det finns ett problem, från personalgruppen, för att kunna skapa handlingsutrymme till att 
lösa problemet. Detta handlingsutrymme har sedan en avgörande roll för den psykosociala 
arbetsmiljön (Ylander, 2006:24). Ylander har även undersökt, var intervjupersonerna funnit 
socialt stöd vid en omorganisering. Intervjuerna visade att cheferna i svårare situationer i 
första hand vände sig till närmsta chefen, kollegor eller familjemedlemmar. Avslutningsvis 
menar författaren att ömsesidig tillit mellan chef och medarbetare, är en grundsten för att man 
skall klara förändringar inom en organisation på ett bra sätt. 
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3 TEORETISKA REFERENSRAMAR 
I följande kapitel presenteras de teoretiska referensramar vi funnit relevanta för vårt syfte och 

som vi därför valt att utgå ifrån som analysverktyg.  

 
Vår avsikt var att förstå villkorens betydelse för upplevd kontroll, krav och stöd hos cheferna i 
en utökad chefsroll på Södra Älvsborgs Sjukhus. Vi har valt att utgå från Henry Mintzbergs 
organisationsteori samt Karasek och Theorells utökade krav/kontroll/stödmodell. Under 1990-
talet utvecklades krav- och kontrollmodellen och variabeln socialt stöd lades till som en tredje 
dimension. Socialt stöd betonar betydelsen av ett bra samspel och goda relationer i arbetet för 
att motverka att negativa effekter uppstår. Med hjälp av Karasek och Theorells 
krav/kontroll/stödmodell kan man utifrån de krav som ställs på cheferna i den utökade rollen, 
kombinerat med möjligheten till kontroll i den förändrade arbetssituationen, analysera 
huruvida arbetets varierande belastning kan komma att leda till en ökad risk för hälsofarlig 
stress eller inte (Karasek & Theorell, 1990:138f). Antalet teorier kring hälsoforskning är 
många, Karasek och Theorells krav/kontroll/stödmodell illustrerar olika arbetssituationer 
utifrån krav, kontroll och stöd, på ett överskådligt sätt, varför vi ser den som passande för 
denna studie. Om vi betänker hur Bolman och Deal beskriver Mintzbergs framställningar av 
olika organisationsteorier, så åskådliggörs detta på ett tydligt sätt hur de olika avdelningarna 
inom en organisation står i förhållande till varandra. Mintzbergs strukturmodell för den 
professionella organisationen hjälper oss också att förstå hur den operativa kärnan fungerar på 
ett sjukhus (Bolman & Deal, 2006:90).  

3.1 Offentlig sektor - Den professionella organisationen  
Organisationer och dess strukturer kan ses och förstås på många olika sätt och inom en 
organisation finns alltid någon form av struktur samt arbets- och auktoritetsfördelning. En 
organisations struktur kan jämföras med en ram för hur något är uppbyggt och inom ramen 
finns avdelningar och människor som agerar på olika sätt beroende av villkoren (Bolman & 
Deal, 2006:61).  
 
I en hierarkiskt uppbyggd organisation har någon mer att säga till om än någon annan. 
Personalen uppnår organisationens mål genom struktur- och arbetsdelningen men de kan även 
utgöra ett hinder för de organisatoriska målen, om de inte har samma förväntningar eller 
villkor inom organisationen (Bolman & Deal, 2006:61). Auktoritetsfördelningen inom 
offentliga verksamheter bestäms och regleras till stor del av lagstiftning och andra faktorer, 
men är också beroende av hur organisationsstrukturen för organisationen ser ut. 
Arbetsdelningen påverkas av strukturen och regleras oftast internt men är också beroende av 
vilken byråkrati organisationen är verksam inom (Bolman & Deal, 2006:81). Detta är något 
att Henry Mintzberg (1993) har studerat, där han menar att en organisation måste samordnas 
och koordineras utifrån att arbetsuppgifterna inom ett företag kräver en viss arbetsfördelning. 
Vidare menar han att det är de mänskliga aktiviteterna inom organisationen som ger upphov 
till dessa krav och att de därför måste samordnas, anpassas och övervakas på något sätt 
(Mintzberg, 1993:2f). Mintzbergs bygger sin strukturmodell på Max Webers byråkratiteori. 
Weber menar att den byråkratiska organisationsformen är den fulländade, trots att den ideala 
byråkratin aldrig går att uppnå. Ett problem med Webers modell är att han inte tar någon 
hänsyn till människors individuella mål och känslor i sin teori. Han menar att dessa åsidosätts 
för organisationens regler och normer mot uppsatt mål (Wolvén, 2000:28f). Den byråkratiska 
organisationsformen innebär ett sammanhängande system med en strikt ansvarsfördelning 
mellan olika roller. Rollerna är specialiserade och det är viktigt att organisationens 
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medlemmar inte skall kunna äga eller styra organisationen för egen vinnings skull. 
Kommunikationen inom en byråkrati skall ske skriftligt och genom den goda 
dokumentationen gör det att organisationen lättare kan förutse olika konsekvenser, detta 
menar Weber är styrkan i organisationsformen (Wolvén, 2000:29).  
 
Mintzbergs strukturmodell innefattar fem organisationsdelar och beskrivs verka som ett 
skellett (se figur 3:1) för en organisation. Hur organisationen fungerar i verkligheten, beskrivs 
av Bengt Abrahamsson och Jon Aarum Andersen (2007) bero av vilken organisationsmodell 
organisationen befinner sig inom och hur arbetsdelningen koordineras (Abrahamsson & 
Aarum Andersen, 2007:67).  
 

 
Figur 3:1 Henry Mintzbergs grundmodell för organisationsstrukturer (1983)  

 
När Bolman och Deal beskriver Mintzbergs skildringar av olika organisationsmodeller, så 
presenteras dessa modeller utifrån hur en organisationens uppbyggnad och verksamhet ser ut. 
En av dessa modeller är professions byråkrati, som också är den modell som starkast 
förknippas med just offentliga sektorn och vård. I den professionella byråkratin domineras 
den operativa kärnan av människor med en hög kompetens och formell kunskap, som 
exempelvis sjuksköterskan och läkaren vid ett sjukhus. Den operativa kärnan är dominerande 
i den professionella organisationen, men hela den operativa kärnan på ett sjukhus tenderar 
ofta att delas in i, vad Mintzberg även beskriver som en divisionaliserad form. 
Divisionaliseringen beror på att ett sjukhus består av olika enheter med skilda specialiseringar 
i själva vårdprocessen, något som emellertid också ställer höga krav på att kommunikationen 
på olika nivåer inom organisationen, förekommer (Bolman & Deal, 2006:90). Abrahamsson 
och Aarum Andersen menar att koordineringen inom Mintzbergs professionella byråkrati 
modell främst sker genom standardisering utifrån personalens kunskaper (Abrahamsson & 
Aarum Andersen, 2007:68). De olika enheterna i den divisionaliserade formen har emellertid 
viss frihet att utföra sitt arbete, inom ramarna för uppsatt budget och utifrån standardiserade 
mål. En läkare som behöver genomföra en avancerad operation ifrågasätts inte utifrån sin 
profession, däremot finns det en risk för konkurrens och avundsjuka mellan divisionerna 
(Bolman & Deal, 2006:91). Vissa divisioner har ett högre ansett yrke eller leds av en chef 
som lyckats förhandla till sig en bra budget, vilket skapar spänningar mellan de olika 
professionerna inom organisationen. Att arbeta i en sådan konkurrenssituation kan enlig 
Karasek och Theorells krav/kontroll/stödmodell som beskrivs nedan, också bidra till att 
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individen hamnar högre på stressdiagonalen och därmed i en spänd arbetssituation, trots att 
arbetet egentligen tillhör ”de aktiva” utifrån möjligheten till kontroll och påverkan i det egna 
arbetet (Karasek & Theorell, 1990:138f).  
 
För att möjliggöra en tolkning av de villkor som getts i den utökade chefsrollen, ser vi det 
som viktigt att förstå organisationsstrukturen och dess betydelse på Södra Älvsborgs Sjukhus. 
Vi ser det också betydelsefullt att kunna se vilken styrningsmetod organisationen använder för 
beteenden, resultat och normer i sitt förändringsarbete, för att bättre förstå den aktuella 
omorganiseringen. Vi är medvetna om att det finns en stor mängd publicerad forskning kring 
organisationsteorier och styrmetoder, men har valt att avgränsa oss till Mintzbergs 
strukturbegrepp i den professionella och divisionaliserade organisationen i vår analys av 
Södra Älvsborgs Sjukhus organisationsstruktur, då syftet med denna studie inte avser en 
djupare analys av organisationen utan är att skapa en förståelse kring chefernas uppfattning 
om den utökade chefsrollen och hur de upplever villkoren i den expanderade chefsrollen 
utifrån förutsättningarnas betydelse för upplevda krav och stöd.  

3.2 Karasek och Theorell krav- kontroll och stödmodell 
Under 1970-talet utvecklades en stressmodell av amerikanen Robert Karasek som syftade till 
att undersöka hur hjärt- och kärlsjukdomar kunde relateras till olika yrken, beroende av 
möjligheten till krav och kontroll i sin arbetssituation. Karasek menade att stress i arbetslivet 
inte bara påverkades av faktorer såsom höga eller låga krav i arbetssituationen. Han menade 
att även andra faktorer såsom de organisatoriska krav som ställdes på individen och 
möjligheten till kontroll över sin arbetssituation, också var av betydelse. Modellen (se figur 
3:2) kom sedan att utvecklas tillsammans med svensken Töres Theorell (Karasek & Theorell, 
1990:91f). Höga respektive låga krav kopplas ihop med hög respektive låg egenkontroll och 
delar in olika arbeten i fyra typer av kategorier: ”aktiva arbeten”, ”passiva arbeten”, en ”spänd 
arbetssituation” och en ”avspänd arbetssituation”. I modellen ingår även en stressdiagonal 
respektive en aktivitetsdiagonal. Desto längre ut på stressdiagonalen ett arbete befinner sig, 
desto större risk för ohälsa medan ju längre ut på aktivitetsdiagonalen arbetet befinner sig 
desto bättre är det för den anställde. På den högra sidan av modellen kan vi se att i de ”aktiva 
arbetena” återfinns en hög positiv stressnivå medan stressnivån blir negativ i den ”spända 
arbetssituationen”. På den vänstra sidan ses den ”avspända arbetssituationen” som mer positiv 
för individen än vad de ”passiva arbetena” gör.  

 
Figur 3:2 Karasek och Theorells Krav- och kontrollmodell7 

 

                                                
7Aronsson, 1987 s.24 
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Med hjälp av modellen kan man utifrån olika stora krav i arbetet, kombinerat med 
möjligheten till kontroll över sin arbetssituation i form av besluts- eller handlingsutrymme, 
bedöma huruvida arbetets varierande belastning leder till en risk för hälsofarlig stress eller 
inte (Karasek & Theorell, 1990:138f). Möjligheten till kontroll kan delas in i två olika delar – 
kvalifikationsgrad och handlingsutrymmet för individen att kontrollera sina arbetsuppgifter. 
Möjligheten till att utöva kontroll över sin situation, utvecklas redan innan man börjar arbeta 
inom en organisation men utvecklas även under tiden man är på en viss arbetsplats. Med en 
individs förmåga att utöva kontroll över sin arbetssituation, menas förmågan att ta kontroll 
över oväntade uppkomna situationer i sitt arbete (Allvin, 2006:141).  
 
I början av 1990-talet vidareutvecklades Karasek och Theorells modell, genom att en tredje 
dimension socialt stöd, lades till för att betona vikten av samspel och relationer i arbetet. I och 
med tillägget av socialt stöd illustrerar krav och kontrollmodellen åtta olika modeller av 
arbeten beroende av högt eller lågt socialt stöd, istället för de ursprungliga fyra (se figur 3:3). 
Variabeln socialt stöd avläses på två olika plan beroende om det sociala stödet är högt eller 
lågt (Hansen & Orban, 2002:134f). Modellen sammankopplas med kontroll och möjligheten 
till beslut över sin arbetssituation samt krav, enligt Karasek och Theorells 
krav/kontroll/stödmodell. Man kan se på socialt stöd ur framförallt fyra olika kategorier. Den 
första kategorin grundas på behovsteorin8 och beskriver vikten av det sociala stödet utifrån 
sammanhållning och grupptillhörighet på arbetsplatsen. Den andra kategorin grundar sig i 
socialisationsteorin, där författarna beskriver ”Socialt stöd som en socialisationsfaktor vilken 
gynnar ett aktivt handlingsmönster”(Allvin, 2006:141). Den tredje kategorin beskriver socialt 
stöd som en tillgång för att möjliggöra ändringar i arbetsbelastningen och grundar sig i 
resursteorin (Allvin, 2006:141). Den fjärde och sista kategorin i hur det sociala stödet 
påverkar på en kollektiv nivå, grundas på en kollektivitetsteori och beskriver hur det sociala 
stödet skyddar den kollektiva gruppen på en strukturell nivå gällande krav och belastningar 
från systemet. Här utgör även det sociala stödet en faktor för möjligheten till makt och 
identitet inom arbetsgruppen (Allvin, 2006:141). Det sociala stödet kan därför tolkas på en 
kollektiv- eller individuell nivå för ett arbete. De två förstnämnda kategorierna illustreras i 
den undre delen i figuren nedan, medan den kollektiva nivån och de två sistnämnda 
kategorierna utläses på den övre nivån (Hansen & Orban, 2002:134f). 

 
Figur 3:3 Karasek och Theorells utvecklade krav/kontroll/stöd modell9 

                                                
8 Behovshierarkin är en förklaringsmodell till vad en människa drivs av och varför, utifrån olika personliga 
behov. Modellen utvecklades av Maslow under tidiga 1950-talet (Wolvén, 2000:169).  
9 Eriksson, 1991, s. 166 
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I krav/kontroll/stödmodellen kan man avläsa att arbeten med höga krav och låg kontroll ligger 
i riskzonen för arbetsrelaterad ohälsa, eftersom de kan orsaka en hög stressnivå. Men även att 
det upplevda stödet hos en person, är av betydelse för stressnivån. Ett problem som riskerar 
att drabba divisionaliserade organisationer är chefernas och ledningens olika sätt att gå till 
väga vid en omorganisering. Ledningen beskrivs utifrån en vilja om att decentralisera 
organisationen delegera mål och visioner, medan de högre cheferna vill skapa en enkel 
struktur för en omorganisering. Detta riskerar att medföra otydliga krav för mellancheferna, 
vilket kan leda till en minskad känsla av kontroll i arbetssituationen.  Samtidigt som detta sker 
beskrivs mellancheferna i offentliga organisationer vara mycket engagerade i den egna 
enheten och istället för att ta till sig och praktiskt genomföra visionen, väljer man att söka stöd 
och råd hos personalgruppen, andra kollegor eller närmsta chef (Bolman & Deal, 2006:95f). 
 
Även ett arbete med låga krav och liten kontroll kan leda till en ofrivillig stress genom 
exempelvis bristen av att kunna påverka sina arbetsuppgifter. En hög ofrivillig stressituation 
ger efter en tid, enligt Karasek och Theorells krav/kontroll/stödmodell, en ökad risk för ohälsa 
(Allvin, 2006:139ff). Enligt modellen ger sambandet höga krav tillsammans med hög kontroll 
och med ett gott socialt stöd i arbetssituationen en ökad känsla av tillfredställelse. Detta 
förklaras av individens möjlighet till att själv kunna bestämma när, vad eller hur arbetet skall 
utföras (hög kontroll) och ett ökat självförtroende (högt socialt stöd) av att nå upp till uppsatta 
mål för situationen (Allvin, 2006:141).  
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4 METOD 
I följande kapitel redovisar vi vår valda metod och vårt tillvägagångssätt vid insamlingen av 

vår empiri, vi har även valt att redovisa de etiska aspekter vi tagit hänsyn till.  

4.1 Val av metod och vetenskapligt perspektiv  
Inom forskning finns det olika sätt att gå till väga, vilka benämns som kvalitativ och 
kvantitativ metod. Metoderna syftar till att förklara på vilket sätt forskaren utvecklar, 
behandlar och analyserar insamlad informationen (May, 2001:229f, Thurén, 2007:22). Vårt 
syfte var att få en förståelse kring chefernas uppfattning om de organisatoriska villkoren, vid 
en utökad chefsroll som vårdenhetschef. Vi vill även få en förståelse för vårdenhetschefernas 
upplevelse av förutsättningarnas betydelse för krav, kontroll och stöd. Därmed ansåg vi att en 
kvalitativ metod skulle passa oss väl utifrån att den har ett hermeneutiskt förhållningssätt som 
utgångspunkt. Hermeneutiken syftar till att skapa en större kännedom för de analyserade 
detaljerna, som i sin tur leder till en bättre tolkning av helheten hos den enskilde individen 
(Thurén, 2007:94ff, Kvale, 1997:50). Vidare innebär det att man får fram mycket information 
från ett mindre antal intervjupersoner, för att sedan forma text ur de framkomna svaren 
(Kvale, 1997:50). I vår studie har vi utgått från vad intervjupersonerna själva förmedlar 
genom sina upplevelser och sitt egna perspektiv. Vi har reflekterat kring intervjupersonernas 
uttalanden men även kring deras outtalade formuleringar, såsom ansikts- och kroppsrörelser, 
andningspauser samt betoningar i deras uttalanden. Detta har möjliggjort att vi har kunnat 
tolka individen samt fått en mångsidig bild av deras upplevelser.  
   
När en forskare arbetar med sitt problemområde eller frågeställning finns det olika sätt att gå 
till väga för att beskriva teori och empiri. De mest vanliga arbetssätten betecknas som 
deduktion10 och induktion11. I vår studie har vi använt oss av en kombination av dessa två 
ansatser, vilket åsyftas som abduktion. Vi har eftersökt att sammansmälta teori och empiri 
med varandra och har arbetat mer induktivt i vissa processer och mer deduktivt i andra. Vi 
startade med att läsa in oss i viss tidigare forskning och en del policydokument från Södra 
Älvsborgs Sjukhus hemsida, samt viss teori och tidigare forskning.  Först därefter har vi 
formulerat vårt problemområde och syfte. Som nästa steg har vi utfört våra intervjuer med 
stöd av våra teman, för att uppnå en förståelse gällande intervjupersonernas syn på dess 
livsvärld. Samtidigt har vi läst ytterligare tidigare forskning samt studerat fler teorier som vi 
sedan återkopplat till vårt empiriska underlag. Vi har på detta sätt arbeta växelvis mellan 
tidigare forskning, teori och empiri genom hela arbetsprocessen av studien.  
 
4.2 Förförståelse 
Inom hermeneutiken menar man att varje forskare bör reflektera över sin egen förförståelse12. 
Tolkningen är aldrig fullständigt objektiv, utan påverkas av en förväntan där tidigare 
omedveten eller medveten förståelse alltid finns med i tolkningsprocessen (Thurén, 
2007:58ff). Tolkningen har vuxit fram ur vår förförståelse och möten med nya lärdomar. 
Detta har lett fram till ytterligare förståelse som har utgjort en dialog med vårt insamlade 

                                                
10 Deduktion utgår från t ex en teori eller en modell och formulera hypoteser som testas mot verkligheten via 
observationer. En deduktiv logisk slutsats anses giltig då den är logiskt sammanhängande, dock behöver den inte 
vara sann i förhållande till verkligheten (Thurén 2007:28f).  
11 Med induktion gör man observationer i verkligheten och försöker sedan göra en generalisering inom en 
teoretisk referensram . Med induktion avses att man drar generella slutsatser från empirisk fakta (Thurén 
2007:22ff). 
12 Med förförståelse åsyftas det att varje tanke utgörs av en tolkning som utgår från en föregående förståelse.   
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material. Därefter har vi gjort vidare tolkningar och skapade oss åter en ny förståelse av vår 
frågeställning. Vi har på det sättet arbetat i den hermeneutiska spiralen, som har hjälpt oss att 
på ett bättre sätt tolkat materialet. Därigenom har vår kunskap ökat inom området, som i sin 
tur har lett oss fram till vår slutsats.  
 
Då en av oss är anställd på Södra Älvsborgs Sjukhus har hennes förförståelse till viss del 
färgat bilden av chefens roll. Förförståelsen sa oss att man som chef många gånger måste 
kunna hantera krav och förväntningar från flera nivåer i organisationen, vilket kan vara 
svårhanterligt. Vidare att rätt förutsättningar inte tillhandhålls vid en förändring och att 
konsekvenserna av bristande förutsättningar innebär mindre ansvarskännande över kvalitén på 
arbetets utförande. Förförståelsen innebär också en tro om att hälsan påverkas negativt vilket 
kan leda till en ökad negativ stress, om inte ett gott stöd upplevs i den utökade chefsrollen. Att 
det många gånger kan vara nyttigt och funktionellt att förändra en organisation, men att det 
ofta brister i planeringen, kommunikationen och implementeringen för den aktuella 
förändringen. Detta skapar problem för cheferna, då de rätta förutsättningarna inte ges för att 
skapa handlingsutrymme som chef. Utifrån denna förförståelse uppstod nya frågor under 
arbetets gång, som i viss mån kan ha påverkat vår syn på vårt resultat.  

4.3 Val av verksamhet och intervjupersoner  
Vi har valt Södra Älvsborgs Sjukhus som organisation för att uppnå förståelse för chefers 
förutsättningar, i en utökad chefsroll. Vi tog kontakt med en nyckelperson på personal– och 
verksamhetsutvecklingsenheten som i sin tur gett oss de kontakter vi har behövt. Vi gjorde ett 
strategiskt urval, att utifrån att intervjupersonerna måste uppfylla vissa relevanta kriterier, 
såsom att vara chef samt beröras av den aktuella omorganiseringen (May, 2001:121f). Detta 
innebar vidare att vi valde en liten grupp människor som vi ansåg kunde tillföra den mest 
intressanta och relevanta informationen till vår studie. För att uppnå vårt syfte med studien såg 
vi att det fanns ett behov att intervjua alla 15 chefer som berördes av den utökade ledarrollen, 
men utifrån den tid vi hade till vårt förfogande, avgränsade vi vår undersökning till 8 
intervjupersoner. Dessa arbetar heltid som vårdenhetschefer, med ett ansvar för 
personalledning och enheten som helhet. Som bakgrund har samtliga intervjupersoner en 
sjuksköterskelegitimation och även arbetat som sjuksköterskor tidigare. Förutom 
sjuksköterskeutbildning har de varierande utbildningsbakgrund inom ledarskap samt olika 
lång erfarenhet som chef. Hälften av intervjupersonerna har arbetat mer än 10 år som chef 
medan någon endast arbetat som chef i drygt ett år. Anställningstiderna på nuvarande 
arbetsplats varierar, mellan ca ett år och mer än 10 år. Vidare är sju av intervjupersonerna 
kvinnor och en är man, åldern varierar från trettio år och äldre.  De har mellan 25 och 45 
medarbetare under sig utan timanställda inräknat. Hur många som vikarierar varierar i de 
olika enheterna likväl som hur ofta de timanställda arbetar. Vidare har vissa av 
vårdenhetscheferna en biträdande chef att tillgå och där det vanliga är att den biträdande 
chefen ofta har ett ansvar för bemanningen.  

4.4 Grad av strukturering, intervjuguide och intervjuförfarandet 
Vi valde en låg grad av strukturering vid intervjusituationerna, men med utvalda teman som 
utgångspunkt till vår studie. Denna intervjutyp kännetecknas av att intervjupersonerna och 
dess svar styr intervjuns innehåll i stora drag, men med viss styrning från intervjuaren (May, 
2001:150f). Vårt mål med intervjuerna var att få fram unika och speciella upplevelser som 
följde intervjupersonernas skildringar, samt ge dem en möjlighet att bekräfta svaren under 
hela intervjuns gång. Kvale beskriver att samtalet är en grundläggande form för mänskligt 
samspel och han talar om forskningsintervjun som en ”mellanmänsklig situation, ett samtal 
mellan två parter om ett ömsesidigt intresse” (Kvale 1997:39, 117). Enligt Kvale blir det ett 
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sätt för intervjuaren att genom frågor och lyssnande ta emot grundligt prövade kunskaper ur 
intervjupersonens livsvärld (Kvale, 1997:34).  Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun 
är att det man upptäckter skall redovisas med ord och ofta på vardagsspråk, man drar inga 
generella slutsatser utan presenterar ”fall”. Gör man en ny intervju med samma person kan 
den skilja sig åt beroende på att en annan intervjuare har annorlunda känslighet i samtalet och 
andra kunskaper (Kvale, 1997:210ff). Vi valde att utföra personliga intervjuer med öppna 
frågor, vilket har intervjuarens förförståelse som utgångspunkt. De teman vi utgick från var; 
krav, kontroll och stöd som till viss del baserades på Karasek och Theorells krav- och 
kontrollmodell (se figur 3:2). Vi inledde intervjuerna med en kort muntlig presentation 
angående studiens syfte och intervjuns tillvägagångssätt, samt ställde några bakgrundsfrågor 
för att sedan ställa en inledande fråga: ”Hur upplever Du Dina förutsättningar i det utökade 

chefskapet?”. Därefter fortsatte vi intervjun med frågor som följde intervjupersonens 
berättelse, med viss styrning mot våra teman. De följdfrågor som ställdes anpassades utifrån 
intervjupersonernas svar, för att möjliggöra en förståelse kring det som framkom.  
 
Intervjuerna genomfördes under två efterföljande veckor, enskilt och avskilt på varje 
intervjupersons arbetsplats. Detta visade sig vara till fördel, då intervjupersonerna tedde sig 
avslappnade på sina egna ”arenor”.  Nackdelen var att några av intervjupersonerna upplevdes 
som stressade, då andra arbetsuppgifter väntade. Andra fördelar med enskild intervju är att 
samspelet med intervjupersonen blir närmare och möjligheten att få ett bredare gensvar ökar 
(May, 2001:159ff). Dessutom valde vi att genomföra intervjuerna gemensamt, men med en 
och samma intervjuare. Vi har således förminskat möjligheten att vi har färgat 
intervjupersonernas svar, utifrån en persons uppfattning. Samtidigt möjliggjorde det en 
förbättrad intervjuarteknik, då intervjuaren utvecklades från gång till gång. Intervjuernas 
längd varierade mellan 45 minuter – 75 minuter, beroende på intervjupersonernas berättelse. 
Vi valde att banda intervjuerna i sin helhet med en diktafon, dels för att kunna lyssna på 
intervjun upprepade gånger men också för att undvika att tvingas föra anteckningar under 
intervjuns gång. Vidare också för att undvika att rikta uppmärksamheten mot annat än 
intervjupersonerna, då vi ville fånga upp alla använda uttryck, små detaljer och samtidigt 
skapa en bra lyssnar/berättarrelation (May, 2001:168f).  

4.5 Trovärdighet 
Det är viktigt att uppnå en hög grad av tillförlitlighet genom att åskådliggöra 
intervjuundersökningens sanningsvärde samt behandla relevant data. Detta för att kunna 
bedöma studiens relevans (Kvale, 1997:150, Thurén, 2007:26). Hög tillförlitlighet avgörs 
dock inte utifrån om de personer som har analyserats är experter inom sitt område eller inte, 
det är metoden om hur man har gått till väga som ska bedömas (Thurén, 2007:26f). För att 
stödja arbetets trovärdighet har vi kontrollerat, kritisk reflekterat samt ifrågasatt arbetet hela 
undersökningsprocessen igenom. Vi har diskuterat val av metod i tidigt skede och tydligt 
redogjort vårt perspektiv och förförståelse av ämnet, vårt tillvägagångssätt och de beslut som 
fattats under hela arbetsprocessen. Innan själva intervjuförfarandet läste vi tidigare publicerat 
material och litteratur, för att vara väl insatta i ämnet. När det gäller utskriften, översättningen 
från talspråk till skriftspråk, har vi valt att ha med en hel del citat i vårt resultat, som hjälp till 
att skilja på data och tolkning av data. Vidare är det viktigt att uppnå trovärdighet i 
förhållande till det resultat som presenteras (Thurén, 2007:26, Kvale, 1997:150). Ur ett detta 
perspektiv är det bra att vara vaksam på om intervjupersonerna har någon förbestämd 
anledning, medvetet eller omedvetet, till hur de uttrycker sig eller beskriver sina upplevelser. 
Kvale beskriver att ledande frågor kan användas för att avgöra om intervjupersonerna är 
tillförlitliga i sina svar. Då vi utgick från vissa teman anser vi att vi till viss del styrt intervjun 
och därmed stärkt tillförlitligheten (Kvale, 1997:125, 213). Vi har bandat intervjuerna vilket 
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har det bidragit till att vi har kunnat lyssna igenom materialet i efterhand. Dessutom har 
intervjupersonerna fått läsa igenom den renskrivna intervjun och kommentera eventuella 
felaktigheter. Vi har genom detta tillvägagångssätt, i minsta möjliga mån byggt vårt resultat 
på subjektiva tolkningar (Kvale, 1997:147). Intervjusituationen är ett samspel mellan 
intervjuaren och intervjupersonen, där vi medvetet har reflekterat över vårt förhållningssätt. 
Detta för att vara medvetna om hur det har kunnat påverka de frågor vi har ställt, hur 
intervjupersonerna har svarat på frågorna, samt hur vi har tolkat deras svar. Vi har även 
diskuterat vår förförståelse oss emellan för att undvika att våra egna direkta och indirekta 
erfarenheter av och om ämnet inte påverkat vår tolkning av svaren.  

4.6 Analysmetod 
Då vi har analyserat och kodat vår empiri har vi använt olika tillvägagångssätt. Kvale menar 
att man kan uppge det mest återkommande av ett fenomen genom att koda intervjuerna samt 
tematisera och därmed anpassa empirin till ens studie (Kvale, 1997:155). Vi har kodat alla 
uttalanden från intervjuerna i olika kategorier samt kortat ner långa meningar i intervjuerna 
till mer precisa uttalanden. Vidare har vi plockat ut det som var intressant och på så sätt fått 
med det mest relevanta för vår studie (Kvale, 1997:177,180).  Vi lyssnade först igenom 
inspelningarna flera gånger, sedan överförde och ändrade vi intervjuerna från talspråk till 
skriftspråk (Kvale, 1997:152ff). Därefter markerade vi uttalandena i olika färger och 
koncentrerade dessa till kortare uttalanden. Sedan har vi grupperat uttalandena och tilldelat en 
färg för varje huvudtema. De huvudteman vi har valt är krav, kontroll och stöd och under vår 
resultatdel redogör vi närmare för dessa huvudteman. Vi har använt ett hermeneutiskt 
tolkningsförfarande där vår förförståelse alltid har funnits med både i tolkningen som i 
utformningen av frågorna, vilket vi reflekterade över under hela arbetets gång. Då vi utförde 
intervjuerna med öppna frågor och endast styrt intervjuförfarandet till viss del, försvårades 
vårt analysarbete gällande att hitta generella mönster.  Detta gjorde analysarbetet mer tungrott 
och krävande än vad vi från början hade trott. 

4.7 Etiska aspekter  
Vi har kontaktat våra intervjupersoner per mail och efter svar gällande medverkan i vår studie, 
bokade vi intervjuerna. Detta sammantaget har inneburit att intervjupersonerna har gett sitt 
medgivande över sin medverkan i undersökningen, enligt samtyckeskravet (Kvale, 
1997:107f). Vi informerade intervjupersonerna i god tid om syftet med intervjun och beskrev 
undersökningen i generella ordalag. Detta möjliggjorde en större förståelse gällande studien 
för intervjupersonerna, samtidigt tydliggjordes det om det var något de ville ta del av (Kvale, 
1997:107f). Vidare har vi har under hela studiens gång förhållit oss självkritiska samt tagit ett 
etiskt ansvar genom att så långt som möjligt talat om hur vi har gjort i alla skeenden. Vidare 
fanns en medvetenhet under hela intervjuförfarandet att frågorna inte skulle upplevas som 
kränkande på något sätt.  
 
Enligt informationskravet underrättade vi att medverkan var frivillig och att 
intervjupersonerna inte behövde besvara några frågor om de inte ville. Vidare att all 
information behandlas konfidentiellt13 och att de kunde avbryta intervjun när som helst. I 
samband med detta så informerade vi även att vi i möjligaste mån inte ämnade återge några 
detaljer som röjde deras identitet, eller som skulle kunna härledas till någon specifik 
intervjuperson. Detta gjorde vi då vi inte såg någon anledning till att redogöra för deras 
faktiska identitet utifrån betydelsen av studiens syfte (Kvale, 1997:109f, 142). Vi informerade 
även att allt intervjumaterial skulle behandlas med största respekt och att det som sades under 

                                                
13 Det innebär privata data, information som kan identifiera respondenten (Kvale, 1997:109, 235). 
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intervjun inte skulle gå att finna någon annanstans, utan enbart i denna studie i form av en 
kandidatuppsats (Kvale, 1997:107f). Slutligen informerade vi att endast vi som intervjuare 
skulle ta del av det antecknade och inspelade materialet. Samtidigt informerade vi att det inte 
finns någon absolut garanti att ingen kan identifieras, då vi exempelvis inte vet hur 
diskussionen löper intervjupersonerna emellan på arbetsplatsen. Ifall endast någon 
intervjuperson skulle handla på ett visst sätt, eller ha en viss åsikt.  
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5 RESULTAT 
I följande kapitel redovisas ett sammanställt resultat av vår insamlade empiri.  

5. 1 Sammanfattning av intervjupersonernas villkor 
Vi har valt att analysera en offentlig verksamhet, Södra Älvsborgs Sjukhus, vilka 2001 
påbörjade ett stort projekt som bland annat innebar en tillbyggnation av sjukhuset. Genom den 
nya vårdbyggnaden kommer sjukhuset att kunna effektivisera vården utifrån patienternas 
behov. Mot slutet av tillbyggnationen fick alla berörda intervjupersoner söka 
vårdenhetschefstjänsten, vilket gjordes under våren/sommaren 2009. I samband med att 
tjänsten som avdelningschef förändrades till vårdenhetschef, minskades antalet chefstjänster 
från 23 till 15. I den utökade chefstjänsten, tillika vårdenhetschef, har intervjupersonerna till 
uppgift att upprätta ett teambaserat arbetssätt, samt ha en mer coachande funktion för 
medarbetarna. I framtiden kommer vårdenhetschefsrollen att innebära ett övergripande ansvar 
för en enhet, där sjukhusets olika kompetenser och verksamheter samlas kring en specifik 
patientgrupp och dess behov. Ledningens vision är att en chef skall leda medarbetarna för 
dagvård, dygnet runt vård och öppenvård och att slå samman dessa avdelningar till en enhet. 
Vårdenhetscheferna kommer framöver att arbeta mer med verksamhetsutveckling och mindre 
operativt i verksamheten.  
 
Vi har intervjuat 8 chefer som berörs av den utökade chefsrollen. Dessa arbetar heltid som 
vårdenhetschefer med ett ansvar för personalledning och enheten som helhet. Samtliga har 
sjuksköterskeutbildning men varierande utbildningsbakgrund inom ledarskap, samt olika lång 
erfarenhet som chef. Vidare är sju av intervjupersonerna kvinnor och en är man, åldern 
varierar från 30 år och äldre. De har mellan 25 och 45 medarbetare under sig utan timanställda 
inräknat. Förutsättningarna skiljer sig dock åt intervjupersonerna emellan. Detta redogör vi för 
genom att gruppera dem utifrån följande olikheter: 
 
Grupp1; De intervjupersoner som leder en lika stor enhet som tidigare och där ett visst 
samarbete mellan slutenvård, öppenvård och dagvård redan integrerats. Denna grupp har även 
en biträdande chef till sitt förfogande samt ett teambaserat förhållningssätt. 
 
Grupp2; De intervjupersoner som går från att leda en medelstor enhet till en större utan att ha 
någon biträdande chef till sitt förfogande. Denna grupp har ett teambaserat förhållningssätt 
men inte arbetat över gränserna, slutenvård, öppenvård och dagvård utan skall nu integrera 
dessa delar. 
 

Grupp3; De intervjupersoner som går från att leda en mindre enhet till en större utan att ha 
någon biträdande chef till sitt förfogande. Denna grupp har varken ett teambaserat 
förhållningssätt eller arbetat över gränserna, slutenvård, öppenvård och dagvård utan skall nu 
integrera dessa delar. 

5. 2 Upplevda krav i arbetet som vårdenhetschef 
Nedan följer en beskrivning på hur intervjupersonerna upplever de krav som ställs på dem, 
redovisat utefter de teman som framkom under intervjuerna.  

5.2.1 Kraven på vårdenhetschefsrollen - förändringsarbetet som utmaning 
I samband med den utökade chefsrollen uppstår krav som innebär att integrera de nya 
riktlinjerna som en del av det dagliga arbetet, såväl som för dem själva som för medarbetarna. 
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Kraven som ställs på dem upplevs ändå som rimliga av samtliga intervjupersoner, samtidigt 
som de ger uttryck för en känsla av otillräcklighet. Detta utifrån att det inte alltid tid till att 
genomföra förändringen, utöver de dagliga arbetsuppgifterna. En vårdenhetschef ur grupp 1 
som leder en lika stor enhet som tidigare och där ett visst samarbete mellan slutenvård, 
öppenvård och dagvård redan integrerats, ger uttryck för detta vilket citatet nedan påvisar: 
 
”Jag tycker kraven på vårdenhetschefsrollen är rimlig, men samtidigt finns de ju höga förväntningarna på mig 

att ro hem det hela. Det klart/…/ det skapar ju faktiskt en känsla av att man inte får ihop det riktigt emellanåt”.  

  
Vidare har samtliga intervjupersoner även krav på sig att hålla sig inom de ekonomiska ramar 
de är tilldelade. Förutsättningarna för budgeten kan dock ändras beroende av 
överbeläggningar, sjukskrivningar mm. Andra krav är att närvara på regelbundna 
personalmöten och arbetsplatsträffar, samt möten i form av vårdenhetschefsmöten.  
 

En del av de riktlinjer som skall införas är att enheterna skall arbeta teambaserat. Villkoren 
skiljer sig dock åt mellan enheterna, därmed även förutsättningarna för hur väl 
intervjupersonerna upplever sig kunna utveckla vårdenhetschefsrollen. De vårdenhetschefer 
som tillhör grupp 1 och 2 arbetar redan teambaserat och upplever inte samma krav på sig att 
implementera ett nytt arbetssätt, som de vårdenhetschefer som tillhör grupp 3. Ytterligare 
villkor som skiljer sig åt, är att grupp 1 redan arbetar integrerat öppen och slutenvård, vilket 
ytterligare minskar känslan av ökade krav för denna grupp. För grupp 3 som endast har 
arbetat med en avdelning sedan tidigare och med ett mindre antal medarbetare, upplevs det 
som näst intill omöjligt att påbörja arbetet med de förändringar som ska till. Det framkommer 
ur citatet nedan, uttryckt av en vårdenhetschef ur grupp 3: 
 
”Denna avdelningen har ju varit väldigt sammansvetsad under många år med liten personalomsättning, det 
kommer ju bli en stor skillnad för oss och nu vet ju ingen hur det kommer och bli /…/  förändringarna som skall 
känns bara som ett mörkt moln”.  

 
Vidare ser de flesta chefer ur grupp 2 och 3 utvecklandet av vårdenhetschefsrollen som ett 
ökat krav, utifrån att den dagliga verksamheten aldrig stannar upp. Vilket en vårdenhetschef 
ur grupp 2 tydliggör genom citatet nedan: 
 
”Ett arbete, ett förändringsarbete, det kräver mer av mig än annars och enormt mycket energi. Det blir ju 
merjobb/…/ och kräver ju sina procent, men den tiden finns inte utan det här är bara något som skall 
genomföras…”. 

 
Villkoren skiljer sig även åt gällande om de blir avlastade i sin dagliga verksamhet, genom en 
biträdande chef eller inte. Biträdande chefens roll innebär främst att hantera 
bemanningsförfarandet i samarbete med sin respektive chef. Framöver kommer denna 
funktion helt att avvecklas genom naturliga avgångar. I nuläget har ingen intervjuperson ur 
grupp 2 eller 3 någon biträdande chef att tillgå, varför de upplever en mer kravfylld situation. 
Detta utifrån en mer ohanterlig administrativ situation där de skall utveckla 
vårdenhetschefsrollen och implementera de nya riktlinjerna, samtidigt som de skall sköta den 
dagliga verksamheten och bemanningsförfarandet. En vårdenhetschef ur grupp 3 ger uttryck 
för detta, vilket nedanstående citat påvisar: 
 
”Det innebär mycket frågor kring schemaläggning nu när jag skall få ihop det med all ny personal också, 
samtidigt är jag orolig för att personalen kommer att sjukskriva sig om bemanningen inte fungerar till fullo. Och 
det är väl lite svårt som chef att hinna med de förändringar som är tänkta när jag i första hand måste få ihop 

personal för dagen.  Det här tar ju emellanåt upp hela min arbetsdag”. 
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Samtidigt menar vissa intervjupersoner ur grupp 1, som fortfarande har tillgång till sin 
biträdande chef, att bemanningsförfarandet inte är ett nytt krav utan snarare ett måste och en 
del av rutinarbetet.  I de fall en kravfylld arbetssituation upplevs så har detta medfört någon 
form av ökad stress. De uttrycker sig personligen bli påverkade av stressen även om de har 
olika syn på hur den påverkar dem. Vissa intervjupersoner ur grupp 2 och 3 menar att de 
upplever ökad ohälsa i perioder då arbetet kräver mer. Å andra sidan upplever vissa 
intervjupersoner ur grupp 1, att ett krävande arbete är en utmaning vilket generar arbetsglädje 
och personlig utveckling.  

5. 3 Möjlighet till kontroll som vårdenhetschef 
Nedan följer en beskrivning på hur intervjupersonerna upplever kontrollen, redovisat utefter 
de teman som framkom under intervjuerna.  

5.3.1 Att påverka sin arbetssituation - frihet eller svångrem 
Visioner och mål ses som viktiga för att uppnå en ”vilja” mot förändring och för att skapa 
engagemang. Intervjupersonerna anser att de mål och visioner som finns i organisationen är 
vaga och oprecisa, vilket medför svårigheter i hur de skall gå till väga med de förändringar 
som skall implementeras. De menar att det finns ett behov av att bryta ner målen till delar som 
blir konkreta att arbeta med i vardagen. Det framkommer även att det är långt till 
ledningsgrupp där de beslut som intervjupersonerna ska arbeta med fattas. Detta i sin tur 
påverkar deras möjlighet till snabba beslut och handlingsutrymme. Samtidigt är den 
gemensamma uppfattningen att det tar långt tid att driva igenom en förändring, vilket upplevs 
att det finns liten förståelse för från ledningens håll. En vårdenhetschef ur grupp 2 ger uttryck 
för detta: 
 
”Det är ju inte bara den nya rollen som vårdenhetschef och teamen som skall formas, jag har ju även den 

dagliga verksamheten och tänka på och allt som de innebär/…/ vi är ju redan i december, tiden räcker ju liksom 
inte till…”. 

 
Samtliga intervjupersoner ur alla grupper anser sig ändå ha stor frihet i utvecklandet av 
vårdenhetschefsrollen i förhållande till upplägget av sin arbetsdag och arbetsuppgifter, men 
även i hur de skall skapa teamen. Den utökade chefsrollen är något som de i det stora hela 
beskriver som givande, positiv och personligt utvecklande. Detta trots att de tidigare beskrivit 
att det högre arbetstempot som uppkommer i samband med det utökade ansvaret, kunde leda 
till negativ stress. Vidare beskriver intervjupersonerna att den frihet som arbetet innebär även 
innefattar en förmåga att kunna hitta strategier i att anpassa sig till de förändringar som skall 
till. Detta då det är de själva som har kontrollen över hur de ska skapa teamen och 
implementera de nya riktlinjerna på enheten. Intervjupersonerna anser sig vara insatta och 
medvetna om organisationens förändringskultur och kopplar ihop frihet med kontroll och 
möjligheten till att kunna påverka. En vårdenhetschef ur grupp 2, beskriver detta tyckande på 
följande vis: 
 
”På det hela taget så anser jag att jag har ett mycket spännande arbete. Jag tycker att jag har väldigt mycket 

frihet över mitt arbete trots allt. Jag tillåts att tycka och tänka ganska friskt och jag har också en känsla att jag 
har ett bra mandat.”  
 
Intervjupersonerna anser att det finns bra möjligheter till fortbildning och styr själva över 
vilken fortbildning de behöver för att stärka sig själva i sin chefsroll. Det skapar en känsla av 
kontroll i sin arbetssituation då det är upp till dem själva att initiera vad de behöver. Men det 
kan även komma anvisningar från ledningen. En vårdenhetschef ur grupp 2 som går från att 
leda en medelstor enhet till en större, beskriver denna möjlighet på följande vis: 
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”Om det är för kostsamma utbildningar så ligger det på en nivå över mig att besluta, i annat fall gällande någon 
kortare utbildning eller föreläsning så avgör jag det själv inom ramen för budgeten”. 
 
Samtidigt upplever intervjupersonerna ur grupp 2 och 3, i samband med utökat ansvar och 
befogenheter i sin chefsroll, att direktiven från sjukhusledningen till viss del påverkar deras 
frihet över arbetet. Detta då de har fått snäva ramar att förhålla sig till, fått ett utökat antal 
medarbetare eller någon avlastning i sitt dagliga arbete. Dessa intervjupersoner uppfattar att 
friheten i förändringsarbetet påverkas av det dagliga arbetet, utifrån att det kräver lika mycket 
tid som tidigare. De menar att förlusten av biträdande chefens funktion leder till bristande 
kontroll och då framförallt gällande möjligheten till att hinna skapa struktur i arbetet för 
vårdenhetschefsrollen. En vårdenhetschef ur grupp 3, beskriver denna problematik på följande 
vis: 
 
 ”För då kommer ju direktiv från sjukhusledningen att så här ska sakerna ska förändras och då är det upp till 
mig som chef att genomföra det på min enhet/…/  vilket kan vara svårt ibland då man inte alltid hinner sätta sig 
in i de nya riktlinjerna.” 
 
Denna problematik som framkommer ur ovan citat medför även att vissa intervjupersoner 
uppfattar riktlinjerna i den utökade rollen som oklara och oprecisa. Detta utgör att 
utvecklandet av den utökade chefsrollen än mindre prioriteras. Detta menade vissa 
intervjupersoner ur grupp 3, tidvis bidrog till en känsla av press och trötthet. 

5.3.2 Minskad insyn i enheten som vårdenhetschef 
Förhoppningarna hos intervjupersonerna är att rollen som vårdenhetschef höjs en nivå. Vilket 
innebär att man som chef får ett fågelperspektiv över enheten och inte är i den operativa 
verksamheten på samma sätt. Detta medför en större möjlighet att påverka i 
verksamhetsfrågor och utveckling på kliniknivå. Vilket citat nedan påvisar, som en 
vårdenhetschef ur grupp 1 uttrycker: 
 
”Min roll som chef är ju också att finnas med i planeringsdagar gällande övergripande mål för enheten, det 

skiljer sig lite åt från tidigare roll och det kommer framöver bli mer verksamhetsutvecklande uppdrag än 
tidigare, har jag fattat det som”. 
 

Vårdenhetschefsrollen upplevs som mångsidig där sättet att utföra sitt ledarskap beror på 
vilken situation som man befinner sig i, vilket ligger på varje chef att själv bedöma. 
Sammantaget upplever intervjupersonerna en möjlighet till att påverka formandet av 
vårdenhetschefsrollen, men att det samtidigt medför en minskad insyn och kontroll i den 
dagliga verksamheten.  
 
De intervjupersoner som tillhör grupp 1, som sedan tidigare har en större personalgrupp, 
upplever inte att det kommer bli någon större förändring i innehållet som vårdenhetschef. 
Insynen i den operativa verksamheten var sedan tidigare lägre och de upplever därför ingen 
minskad känsla av kontroll. En vårdenhetschef ur grupp 1, beskriver denna uppfattning på 
följande vis: 
 
”Jag tycker inte att den nya vårdenhetschefsrollen har påverkat mig nåt speciellt/…/  egentligen inte alls. Jag 
anser att jag arbetar på samma sätt som tidigare och jag normalt sätt har bra marginaler, vilket jag nog tycker 
att jag fortfarande har”. 
 

För grupp 3, som sedan tidigare har arbetat nära sin personal utifrån att de har haft en mindre 
personalgrupp, upplevs en minskad insyn på enheten vilket medför en känsla av sämre 
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kontroll i sin arbetssituation. Det uppfattas som svårt att både leda sin personal, utföra de 
dagliga rutinerna, samtidigt som de skall utveckla team och integrerar ny personal med 
varandra. Dessa moment tillsammans beskrivs som stressande och något som inte går att 
kontrollera eller påverka fullt ut. Samtidigt upplever intervjupersonerna ur denna grupp att när 
kontrollen över arbetet minskar, intensiteten och kraven ökar, så uppstår en negativ stress men 
som ändå inte alltid leder till ohälsa. För grupp 1 upplevs inte samma minskade känsla av 
kontroll. Detta i och med att de sedan tidigare har en stor personalgrupp och en redan 
utvecklad medvetenhet kring ett teambaserat arbetssätt, samt en bra inarbetad kontakt med 
andra avdelningar inom samma specialitet. Sammantaget utgör detta att dessa 
intervjupersoner ur denna grupp redan skapat ett fungerande förhållningsätt gentemot en 
större personalgrupp, samt en bra struktur för arbetsdagen.  

5.4 Vårdenhetschefernas upplevda stöd 
Nedan följer en beskrivning på hur intervjupersonerna upplever stödet, redovisat utefter de 
teman som framkom under intervjuerna.  

5.4.1 Organisatorisk och vertikal stödfunktion 
De flesta intervjupersonerna upplever tydliga riktlinjer i förhållande till vad de ska prestera i 
sin utökade chefsroll, även om de inte med exakthet kunde återge vad de skulle genomföra. 
Det finns en arbetsbeskrivning med nedskrivna yttre ramar för den utökade chefsrollen, vilket 
upplevs som ett stöd för den situation de befinner sig i. Många upplever dock att en mer 
detaljerad arbetsbeskrivning för varje vårdenhetschef hade underlättat. Detta då alla enheterna 
skiljer sig åt från varandra och därmed får den utökade chefsrollen lite varierande innebörd.  
 
Vissa intervjupersoner av de som sedan tidigare haft en mindre personalgrupp, vilka tillhör 
grupp 3, upplever att handledning gällande sin utökade chefsroll kunde vara ett gott stöd. 
Någon anser att individuell handledning skulle vara det mest passande, medan någon annan 
ser att ett mentorskap i form av en erfaren chef som stöd skulle vara lämpligt. Denna önskan 
beskrivs nedan, vilket en vårdenhetschef ur grupp 3 uttrycker: 
 
”Jag tror att jag hade haft mycket nytta av handledning. Jag säger inte att alla känner som mig men jag tycker 
inte att det är rättvist att behöva klara av en såpass stor förändring utan nåt typ av stöd, som exempelvis i form 
av handledning. Sedan är det ju naturligtvis väldigt individuellt hur den ska se ut”. 

 
Samtliga intervjupersoner upplever ett gott stöd från sin närmsta chef och uttrycker att de kan 
resonera om förhållandena i sin situation med denne. De upplever att de blir lyssnade till och 
ser detta stöd som den viktigaste stödfunktionen, när det gäller feedback och vägledning i 
arbetet. De upplever även att det finns ett ömsesidigt förtroende dem emellan. Vilket citatet 
nedan redogör för, som en vårdenhetschef ur grupp 3, uttrycker: 
 
”Det är så att även min chef blir ju påverkad av förändringen. Det klart att min chef har ju också fått ett större 
ansvarsområde och känner att det finns mycket och göra. Jag känner en stor förståelse från min chefs sida då vi 
sitter lite i samma båt.” 
 

Vidare beskriver samtliga intervjupersoner vikten av att få stöd vid viktiga frågor och beslut 
som har med enheterna att göra. De ser att med ett upplevt fullgott stöd från sin närmsta chef 
så är det lättare att genomdriva obekväma beslut. Vilket citatet nedan, som en vårdenhetschef 
ur grupp 2, ger uttryck för: 
 
”Det är ju inte alla medarbetare som orkar eller vill vara med i omstruktureringen och det skapar ju samtidigt 
merarbete för mig och då är mycket viktigt för mig att kunna bolla med min chef. De kan vara typiska situationer 
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när jag känner stöd och det blir lättare för mig sen när jag agerar i dom frågorna/…/  för jag vet att jag har min 
chef bakom mig och det blir enklare att verkställa ledningens beslut.” 
 

Även vårdenhetsmötena upplevs som ett möjligt stöd. Framförallt från ledningsgruppen, då 
det alltid finns en person från ledningen närvarande som kan ge direktinformation vid olika 
frågeställningar. Mötena ses som viktiga och givande, där intervjupersonerna upplever att det 
finns möjlighet att ventilera hur man på bästa sätt kan genomföra förändringen och samtidigt 
kunna bedriva sitt dagliga arbete. Vissa intervjupersoner ur grupp 1 och 2, som sedan tidigare 
har ett större antal medarbetare under sig och redan arbetar utifrån ett teambaserat arbetssätt, 
upplever att mötena emellanåt blir ett forum för missnöje. De upplever även att vissa 
vårdenhetsmöten skulle kunna förbättras gällande innehållet, för att fungera som ett bättre 
stöd.  
 
Vidare upplevs det svårt att implementera de nya direktiven och framförallt för vissa 
intervjupersoner ur grupp 2 och 3, då dessa inte har någon avlastning i sitt dagliga arbete. 
Samtliga säger att ett administrativt stöd har utlovats från ledningens håll till pågående 
omstrukturering, vilket har uteblivit. Det upplevs att det finns ett glapp mellan det stödet som 
ges och det stödet man egentligen skulle behövt, framförallt då i form av administrativt stöd. 
Intervjupersonerna anser att det är slöseri med resurser när deras tid används till administrativt 
arbete och menar att det blir dyrt i slutändan. Följden av det uteblivna lovade administrativa 
stödet blir att de intervjupersoner som tillhör grupp 2 och 3, ägnar sin tid huvudsakligen åt att 
sköta bemanning och ekonomiuppföljning. Tiden räcker inte till för direkt arbetsledning eller 
till utvecklings och förändringsarbete. Den utökade chefsrollen kan därmed många gånger 
upplevas som mest en administrativ funktion. En av vårdenhetscheferna ur grupp 2 citeras: 
 
”Det blir väldigt mycket att göra rent administrativt, mer som vad en biträdande chef skulle kunna utföra, 
emellanåt känner jag mig mer som en sekreterare.”  

 
Det framkommer att trots att vissa intervjupersoner saknar administrativa stödresurser i 
arbetet, så anses arbetet totalt sett inrymma många positiva delar. Detta gör att 
intervjupersonerna i hög grad trivs med sitt arbete och de utmaningar det innebär. De 
uttrycker att arbetet är spännande och utvecklande och menar att det kräver kunskaper, 
självständighet och styrka. Samtidigt upplevs bristen på ett administrativt stöd i den situation 
som de befinner sig i och i kombination med ett ofta stort ansvarsområde och knappa resurser, 
som stressande i många fall.  

5.4.2 Vårdenhetschefernas nätverkande  
Samtliga intervjupersoner ser det sociala stödet som mycket viktigt för deras arbete som 
vårdenhetschef, framförallt i relation till kollegor. Det upplevs att det finns ett gott stöd, en 
god dialog och att samarbetet kollegorna emellan har stärkts i samband med 
omstruktureringen. Framförallt genom vårdenhetsmötena där det upplevs som ett tillfälle att 
bolla tankar och idéer. Intervjupersonernas olika erfarenheter och villkor i förändringen bidrar 
till ett lärande av varandra i hur man kan gå till väga i sitt chefskap. Vilket en vårdenhetschef 
ur grupp 2 och en vårdenhetschef ur grupp 3 urskiljer nedan: 
 
”Det är väldigt givande att höra hur de andra upplever det utökade chefskapet och där man kan få första hands 
information om vilka svårigheter de andra upplever”. 
 
”Jag kan inte se hur man skulle kunna jobba annars, risken är ju att man hade jobbat var för sig annars och att 
vi hade sett på förändringen olika. Jag tycker att mötena är något som är nödvändigt i och med den utökade 
rollen och allt vad det innebär”. 
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Vårdenhetsmötena ses vidare som ett bra verktyg för feedback i utvecklandet i 
vårdenhetschefsrollen, samt en möjlighet till att kunna ventilera sitt eventuella missnöje. 
Mötena ses som ett tillfälle där man utbyter erfarenheter vilket bidrar till samhörighet 
kollegorna emellan. Samtidigt framkom det en frustration över att vårdenhetsmötena inte 
alltid är produktiva. Andra delar som beskrivs som bidragande del i det stöd som 
intervjupersonerna upplever av varandra, är tidigare erfarenheter som chef. De menar att deras 
arbetslivserfarenheter ger dem en bättre överblick i hur de kan stötta andra hur de kan gå till 
väga i förändringen. Intervjupersonerna menar också att deras tidigare erfarenheter gör dem 
trygga i sin egen roll som chef, att de genom sina erfarenheter stöttar varandra och skapar en 
”vi-känsla”. En vårdenhetschef ur grupp 2, påvisar detta genom nedanstående citat: 
 
”Det känns skönt att få tala med kollegor som har erfarenhet, man får tips om hur man kan gå till väga. Jag 
tycker vi har en bra sammanhållning och att vi finns där för varandra”.  

5.4.3 Medarbetarnas betydelse 
Stöd från medarbetarna upplevs vara stärkande i chefsrollen, men är inte något som man tar 
för givet. Det engagemang som intervjupersonerna bidrar med i arbetsgruppen blir en del till 
det sociala stöd som upplevs från medarbetarna. Detta stöd upplevs ha sitt ursprung ur ett 
ömsesidigt förtroende. Denna komplexitet beskriver en vårdenhetschef ur grupp 2, på följande 
vis: 
 
”Att känna stöd från medarbetarna är ju även utvecklande för mig och när jag kan vägleda dem och göra så att 
det blir mer effektivt och positivt i arbetet, så är ju det som en slags bekräftelse för min del att jag har gjort ett 
fullgott jobb.”  
 
Intervjupersonerna talar om att samtidigt som de har ett arbetsledande ansvar för enheten, 
strävar de efter att en god arbetsmiljö med ”högt i tak” för att möjliggöra en bra chef - 
medarbetar relation. Detta ses som svårt att uppnå för vissa intervjupersoner och då 
framförallt för vissa intervjupersoner ur grupp 3, utifrån att de sedan tidigare arbetat med en 
mindre arbetsgrupp och kommer inte att finnas så nära sin personal framöver. Citatet nedan 
påvisar denna uppfattning, som en vårdenhetschef ur grupp 3 uttrycker: 
 
”Det kan nog bli svårt att få med sig personalen utan att vara den där kycklingmamman längre som tar hand i 
sina små, utan mer finnas som ett stöd som hjälper personalen att hitta egna strategier.” 

 
De ser att det är genom att vara tillgänglig och finnas till hands för arbetsgruppen, som en 
känsla av ömsesidigt förtroende och tillit uppstår. Vidare att detta skapar förutsättningar för 
samarbete och samförstånd mellan chef – medarbetare. Medan vissa intervjupersoner ur grupp 
2, som går från att leda en medelstor enhet till en större, ser det som en del av utmaningen 
med den utökade chefsrollen. Att kunna få med sig arbetarna på tåget och fortfarande finna 
stöd hos personalgruppen, utan att dagligen finnas i den operativa verksamheten.  
 
Sammantaget uppfattar ändå intervjupersonerna att de som vårdenhetschefer kommer att 
kunna finnas till hands, genom att coacha personalen före att ombesörja sin personalgrupp.  
Vilket en vårdenhetschef ur grupp 3 redogör för genom citatet nedan: 
 
”Det är viktigt att stötta och handleda personalen i sitt dagliga arbete, framöver kommer min huvudsakliga roll i 
personalgruppen att vara och coacha min personal och på det sättet leda arbetet framåt”. 
 
Sammantaget talar man om stödet från personalen som något utvecklande för både 
intervjupersonerna och dess personal. Genom en bra sammanhållning mellan 
vårdenhetscheferna och medarbetarna på enheten, beskrivs arbetet bli mer produktivt.  



28 
 

5.5 Avslutande sammanfattning  
Krav avser de arbetsuppgifter som skall utföras, såväl mängden som svårighetsgraden, samt 
de kunskaper och erfarenheter som krävs för jobbet.  Under våra intervjuer så beskriver 
intervjupersonerna vilka krav de upplever och hur kraven ser ut i samband med den utökade 
chefsrollen. Samtidigt som de skall utveckla sin vårdenhetschefsroll, har de ett övergripande 
ansvar för patienternas vård och omsorg skall de vara arbetsledare med ansvar för personalens 
arbetsmiljö och välbefinnande. De har även ett övergripande budgetansvar. 
Intervjupersonerna anser att även om omstruktureringen bidrar tillfälligt till högre krav för 
dem, så är inte det den enda anledningen till en känsla av högre krav. Det handlar också om 
att skapa bra förutsättningar utifrån en stram budget, handha bemanningsförfarande och 
sjukdomar bland personalen, vilket sammantaget påverkar att belastningen blir högre.  
 
Kontroll står för det beslutsutrymme, den handlingsfrihet eller det självbestämmande man har 
i sitt arbete. Samtliga intervjupersoner sammankopplar kontroll med möjligheten till att vara 
driven och delaktig i planeringen. De upplever det olika både i hur de kan hantera 
bestämmelserna i sin arbetssituation, samt möjligheten till att kunna prioritera och bestämma 
när och hur fort de skall arbeta i sin vårdenhetschefsroll. Sammantaget säger de sig ändå vara 
förhållandevis självgående och känner delaktighet, medbestämmande och en viss frihet i 
formandet av den utökade chefsrollen. Att det finns ett visst utrymme till att besluta om sina 
egna arbetsuppgifter och hur man skall utföra dem, men att enhetens storlek samt deras 
förutsättningar även har stor inverkan på hur man kan forma sitt ledarskap.  
 
Intervjupersonerna ser stödet från ledningsnivå som viktigt för att skapa bra förutsättningar, 
både på sin egen enhet, men även för samarbetet enheterna emellan. Vidare framkom det att 
ett gott stöd upplevs även genom att integrera med medarbetarna. De flesta ur samtliga 
grupper upplever också att de erhåller ett gott stöd i sin utökade chefsroll genom 
vårdenhetschefsmötena, men att de hindras i utvecklingen av rollen på grund av tidspressen 
och avsaknaden av det utlovade administrativa stödet. Vissa önskar avlastning i det 
administrativa arbetet som de menar tar en stor del av arbetstiden, samtidigt finns en 
förståelse för den rådande ekonomiska situationen. Slutligen finns en önskan om en bättre 
dialog med sjukhusledningen i frågan. 
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6 ANALYS  
I följande kapitel analyseras studiens framkomna resultat utifrån tidigare redovisad forskning 

varvat med våra teoretiska utgångspunkter. 

 
I vår analys har vi utgått från studiens syfte om att skapa en förståelse kring chefernas 
uppfattning om villkoren i en utökad chefsroll som vårdenhetschef. Därefter har det 
framkomna resultatet vävts samman med studiens teoretiska utgångspunkter – Den 
professionella organisationen (se figur 3:1), från Henry Mintzbergs strukturteori och Karasek 
och Theorells krav/kontroll/stödmodell (se figur 3:2 och 3:3), samt tidigare forskning. Detta 
för att få en förståelse för vårdenhetschefernas upplevelse av förutsättningarnas betydelse för 
krav, kontroll och stöd. Utifrån resultatet, får vi en föraning om att stress utvecklas hos 
intervjupersonerna och den var positiv för några och mer negativ för andra. Därför är det 
rimligt att anta att den variation som intervjupersonerna gav uttryck för under intervjuerna 
beror på de olika organisatoriska förutsättningarna som framkom. 

6.1 Upplevda krav 
Karasek och Theorell visar i sin krav/kontroll/stödmodell på vikten av balans i känslan av 
upplevda krav i en arbetssituation för att arbetet skall anses som aktivt. På en arbetsplats där 
det finns en bra balans mellan krav och kontroll, är det lättare för individen att utveckla 
strategier för att göra eventuell stress mer lätthanterlig. Detta ökar i sin tur även möjligheten 
till att klara av tillfälligt utsatta perioder på ett bättre sätt (Allvin, 2006:140). 

6.1.1 Krav- villkoren för vårdenhetschefskapet 
Det finns en problematik för mellanchefer, tillika vårdenhetschefer, i hur de förväntas eller 
måste agera i olika situationer beroende av organisationens och medarbetarnas krav. I en 
förändring förväntar sig ofta ledningen en flexibilitet i mellanchefers agerande, samtidigt som 
medarbetarna kanske har andra krav och behov som behöver tillgodoses för att kunna 
genomdriva en förändring. I och med detta har chefens roll blivit allt mer otydlig och 
förmågan att hantera svåra situationer hamnar på individen (Carlström, 2009:73). Beroende av 
de förutsättningar som funnits så visar forskning på att det blir olika utfall vid en förändring 
(Almqvist, 2004:9). Under våra intervjuer framkom att förutsättningarna i den utökade 
chefsrollen varierade beroende av hur man arbetat tidigare på sin enhet. Utifrån detta 
framkom också att kraven upplevdes olika beroende av hur förändringen berörde avdelningen. 
Samtliga intervjupersoner beskrev kraven i övergången avdelningschef – vårdenhetschef som 
rimliga, samtidigt som de gav uttryck för en känsla av otillräcklighet i sin arbetssituation. 
Karasek och Theorell framhåller vikten av ett gott handlingsutrymme i arbetssituationen för 
att externa krav skall upplevas som positiva (se figur 3:2). Om inte kraven upplevs som 
hanterbara för individen så ökar risken för att en negativ stress uppstår (Allvin, 2007:140). 
 
Intervjupersonerna beskrev att deras olika handlande inför och i denna förändring var knutna 
till att de organisatoriska villkor som de fått. Vårdenhetsmötena, som har upprättats i samband 
med utvecklandet av den utökade chefsrollen, upplevdes som positiva och som en möjlighet 
till att kunna vara med och påverka vårdenhetschefsrollen. Men kraven inför förändringen ser 
olika ut beroende på vilket sätt enheten arbetade innan förändringen startade. Detta verkar det 
dock inte tagits hänsyn till från ledningens håll, utan styrningen är främst mål och visionsstyrd 
utan direkt hänsyn till den dagliga verksamheten. I pågående förändring så handlar det om att 
införa ett vårdenhetschefskap i en integrerad öppen- och slutenvård, med ett teambaserat 
arbetssätt, från och med ett angivet datum. Detta innebär stora förändringar för vissa 
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intervjupersoner och nästan inga alls för andra. Detta medför att kraven för somliga 
vårdenhetschefer blir orimliga, medan näst intill oförändrade för andra. Detta är dock inget 
unikt för Södra Älvsborgs Sjukhus och forskning visar på att det är ett vanligt förekommande 
problem, även för andra liknande organisationer (Bolman & Deal, 2006:95f). 

6.2 Kontroll 
Med hjälp av Karasek och Theorells krav/kontroll/stödmodell kan man bedöma huruvida 
arbetets varierande belastning leder till en risk för hälsofarlig stress eller inte, beroende av 
möjligheten till kontroll i arbetssituationen (Karasek & Theorell, 1990:138f). Yrken med högt 
ställda krav i kombination av en god kontroll, utgör ett enligt modellen ett aktivt arbete (se 

figur 3:2), vilket är positivt och stimulerande för individen. Kontroll variabeln delas in i två 
olika delar (Allvin, 2006:141), där individens förmåga att ta kontroll över uppkomna 
situationer är den ena. 

6.2.1 Kontroll- frihet under ansvar 
Intervjupersonerna i studien beskrev inledningsvis att de hade god kontroll över sin 
arbetssituation och i det utökade chefskapet. De kände delaktighet, medbestämmande och en 
viss frihet i formandet av den utökade chefsrollen. Samtidigt var de också överens om att det 
fanns ett glapp mellan ledningen och dem själva i hur mål och visioner kunde uppfattas i 
förändringen. Avståndet medförde svårigheter när förändringar skulle genomföras och 
intervjupersonerna menade att förändringar tar tid och måste få ta tid, vilket de upplevde att 
ledningen inte tog hänsyn till. Tidigare forskning har visat på att detta är ett återkommande 
problem inom olika organisationer och inte bara inom offentliga verksamheter, eftersom en 
ledningsgrupp ofta arbetar visionsstyrt (Ylander, 2006:19f). Problem som kan uppkomma 
med oklara visioner och mål är att tilliten hos medarbetaren för organisationen och chefen 
raseras, vilket försvårar för chefen att genomföra förändringen med gott resultat (Ylander, 
2006:24). Under våra intervjuer framkom även att handlingsutrymmet och möjligheten till 
snabba beslut upplevdes bli påverkat av avståndet mellan ledningen och intervjupersonerna. 
Det minskade handlingsutrymmet uppstår som ett organisatoriskt problem, men är kanske inte 
nödvändigtvis typiskt för professionella organisationer. 
 
Risken för stressrelaterad ohälsa kvarstår dock som en effekt av det minskade 
handlingsutrymmet. Detta var också något som förekom hos de intervjupersoner som fick ett 
utökat antal medarbetare, samtidigt som de nya arbetsteamen skulle formas. Trots att man 
inledningsvis upplevde en god kontroll i sin arbetssituation, så framkom det att hälsan 
påverkades negativt periodvis då man upplevde höga krav i kombination av tidsbrist för att 
genomföra alla krav. Anledningen till att intervjupersonerna upplevde tidsbrist berodde 
mestadels på att arbetet kring den dagliga verksamheten upptog mycket tid, även den tid som 
borde ha avsatts till verksamhetsutveckling. Forskning visar på att chefer inom offentliga 
verksamheter ofta väljer att prioritera den dagliga verksamheten före en förändring. Detta 
beskrivs till stor del beror på att chefen ofta tillhör samma profession som sin personalgrupp 
och att chefen därför försöker lösa alla problem själv (Holmquist, 1997:169f). Problemet med 
tidsaspekten och förändringen i det utökade chefskapet till vårdenhetschef, verkar inte bero på 
att intervjupersonerna och deras personal har samma profession. Detta kan ses som baksidan 
av myntet inom professionella organisationer, där arbetet ofta innebär en hög grad av 
självstyre och kontroll i arbetssituationen samtidigt som personalen ofta tillhör samma 
profession. Genom den stora möjligheten till självstyre kan chefen i stor omfattning själv 
välja när, var och hur förändringen skall genomföras. Detta kan mycket väl upplevas som 
stressfyllt och skapa problem för en chef som inte fullt ut fått de organisatoriska 
förutsättningarna att ta till sig förändringen. Enlig Mintzberg tenderar de professionella 
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organisationerna (se figur 3:1), dessutom att divisionaliseras. Eftersom ett sjukhus består av 
olika specialiserade vårdprocesser (Bolman & Deal, 2006:90) försvåras arbetet även för 
ledningen, att framgångsrikt kommunicera och genomföra förändringar. Under intervjuerna 
framkom att de vårdenhetschefer som redan hade ett större antal medarbetare och på något 
sätt arbetade efter de nya riktlinjerna inte upplevde sig särskilt berörda av förändringen. Dessa 
chefer menade att det var en positiv utmaning att få vara med och påverka och finna strategier 
för det utökade chefskapet. 
 
Några intervjupersoner upplevde tidspressen i förändringsarbetet positivt och utvecklande, 
samtidigt som andra upplevde den som negativ. Detta visar enligt Karasek och Theorells 
krav/kontroll/stödmodell på, att samma arbete kan hamna i olika situationer, spänd 

arbetssituation eller aktiv arbetssituation (se figur 3:2), beroende av upplevd kontroll i en 
stressfylld situation (Allvin, 2006:140). De intervjuade vårdenhetschefernas olika villkor 
beror på de olika organisatoriska förutsättningarna de hade i början av förändringen. Detta 
påverkades av hur man arbetat tidigare, samt hur personalgruppen sett ut. Framförallt 
framkom att de intervjupersoner som hade avlastning i arbetet genom en administrativ resurs 
på avdelningen, upplevde en högre grad av kontroll i sin arbetssituation. Att inte 
ledningsgrupper tar hänsyn till liknande faktorer vid en förändring är något som även förvånar 
forskare. Forskare menar att problemet grundar sig i en vertikal klyfta, vilken ofta uppstår just 
i professionella organisationer där ledningen inte har den fackkunskap som krävs för att förstå 
den operativa verksamheten fullt ut. Detta leder till att ledningen ställer orealistiska krav på 
cheferna (Carlström, 2009:117), som i sin tur påverkar känslan av kontroll hos chefen. 
 
Intervjupersonerna beskrev att de upplevde en mer stressfylld vardag i och med förändringen i 
chefsrollen. Detta verkar främst bero på upplevelsen av bristande tid i arbetsvardagen. Ett 
återkommande problem för intervjupersonerna var att försöka införa och integrera 
vårdenhetschefsrollen, samtidigt som den dagliga verksamheten alltid måste sättas i första 
hand och fungera. Vissa menade att de upplevde en ökad ohälsa i perioder då arbetet krävde 
mer, samtidigt som andra såg detta som en utmaning som genererade arbetsglädje. De 
intervjupersoner som upplevde sig ha kontroll över de nya kraven i vårdenhetschefskapet, 
visade sig vara de som hade en klar bild för sig hur de skulle gå till väga i förändringen på sin 
egen enhet. Medan de som uppfattade riktlinjerna som oklara och oprecisa, prioriterade 
utvecklandet av den utökade rollen i sista hand. Tidigare forskning talar om att just chefer 
inom vården väljer att nonchalera och åsidosätta problem som upplevs svåra, då tiden för att 
lösa problemet saknas. Denna strategi beskrivs vara självvald av chefen, men behöver inte 
enbart innebära något negativt utan kan verka positivt för medarbetarna då de exempelvis ges 
utrymme att lösa problem själva (Carlström, 2009:166f). Några av de intervjuade 
vårdenhetscheferna agerar negligerande i pågående förändring, men inte som en medveten 
strategi utan utifrån att de upplever situationen som mycket svårhanterlig. Några forskare 
kallar detta påtvingad neglekt och beskriver chefens agerande i citatet nedan. 
 
”Vårdchefen föredrar därför att hålla sig passiv i bakgrunden och stödja medarbetarna i deras ansträngningar 
att skapa en smidigt fungerande verksamhet” 
                  Carlström 2009: 168 
 
Samordningen inom den professionella byråkratin sker främst genom standardisering utifrån 
personalens kunskaper (Abrahamsson & Aarum Andersen, 2007:68). I den professionella 
organisationen (se figur 3:1) och på divisionaliserade sjukhus där arbetssätt med processtyrda 
team är vanliga så arbetar vårdpersonalen självständigt med en hög kompetens, utifrån en 
specifik vårdprocess. Risken med ett teambaserat arbetssätt är att det minskar möjligheten till 
direktkommunikationen mellan chef- medarbetare, vilket kan skapa problem vid en 
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förändring. Samtidigt som arbetssättet kan vara mycket positivt utifrån att det större ansvaret 
skapar delaktighet och flexibilitet i arbetsgruppen. För chefen handlar det om att inta en mer 
coachande roll för en grupp i vilken insynen minskar (Carlström, 2009:154f). De 
vårdenhetschefer som vi intervjuade beskrev en förhoppning om att få en större möjlighet till 
att påverka utvecklingen i verksamhetsfrågor på en kliniknivå i och med 
vårdenhetschefskapet. Vårt resultat visar på att intervjupersonerna upplevde en större 
möjlighet till kontroll i de situationer då de ansåg sig ha ett gott handlingsutrymme, med 
möjlighet till påverkan. De vårdenhetschefer som sedan tidigare haft en större personalgrupp 
uttryckte en vilja om att få påverka organisationen, vilket kan vara anledningen till att de 
upplevde sig ha en god kontroll i sin arbetsvardag. De vårdenhetschefer som upplevde en 
större förändring utifrån att de sedan tidigare haft en mindre personalgrupp uttryckte däremot 
en oro över en minskad kontroll i arbetsgruppen genom förändringen. Statistik från SCB14 
visar på att sjuksköterskor och andra anställda inom offentliga verksamheter upplever en allt 
mer minskad möjlighet till kontroll i arbetsvardagen och att detta ökat sedan början av 1990-
talet (Hansen & Orban, 2002:139f). Eftersom sjuksköterskors arbete ofta innebär en aktiv 
arbetssituation (se figur 3:2) utifrån möjligheten till att fritt styra över arbetet och dess 
innehåll, så tyder SCB´s statistik på att de senaste årens omstruktureringar inte enbart 
inneburit positiva resultat för offentliga verksamheter. 

6.3 Stöd 
Det sociala stödet är av betydelse för hur olika krav kan hanteras och kontrolleras i en 
arbetssituation. I professionella organisationer skapas ofta ett stöd på den egna enheten, 
genom själva organisationsstrukturen och den gemensamma professionen. Samtidigt ökar 
risken för konkurrens mellan de olika enheterna eftersom strukturen inte lockar till samarbete 
över gränserna (Bolman & Deal, 2006:96). 

6.3.1 Stöd genom delaktighet 
De vårdenhetschefer som hade avlastning i verksamheten och upplevde sig ha ett fullgott stöd 
i sitt dagliga arbete, verkade inte var i behov av mötena som en stödfunktion på samma sätt 
som de vårdenhetschefer som i större omfattning berörs av omstruktureringen. Det sociala 
stödet på arbetsplatsen är av betydelse för hur en person upplever krav och kontroll i sin 
arbetssituation. Enligt Karasek och Theorells krav/kontroll/stödmodell ger sambandet höga 
krav tillsammans med hög kontroll och ett upplevt stöd i arbetssituationen, en ökad känsla av 
tillfredställelse. Vilket innebär att arbetssituationen hamnar i en aktiv situation både på ett 
individuellt plan som på en kollektiv nivå (se figur 3:3). Detta förklaras av individens 
möjlighet till att själv kunna bestämma när, vad eller hur arbetet skall utföras (hög kontroll) 
och ett ökat självförtroende (högt socialt stöd) av att uppnå till uppsatta mål för situationen 
(Allvin, 2006:141). 
 
Mintzbergs strukturbegrepp visar på hur de olika avdelningarna i en organisation kan göra 
motstånd vid en förändring, beroende av hur målsättningen ser ut (Bolman & Deal, 2006:95). 
I den professionella organisationen (se figur 3:1) som Södra Älvsborgs Sjukhus verkar i och 
där man dessutom arbetar i en divisionaliserad struktur, finns en risk att avundsjuka och 
konkurrens uppstår mellan enheterna beroende av att strukturen inte inbjuder till samarbete. 
Denna risk förefaller sjukhusledningen varit medvetna om och aktivt försökt motverka genom 
ökad kommunikation och en öppen dialog. Inför pågående omorganisering har 
sjukhusledningen exempelvis skapat speciella möten för vårdenhetscheferna, där de kan 
utbyta erfarenheter och framföra synpunkter kring vårdenhetschefsrollen. Detta var också 
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något som vårdenhetscheferna fann stödjande. Samtliga intervjupersoner var positiva till 
mötena och menade att dessa gav dem ett gott stöd genom erfarenhetsutbyte och samtal. 
Några intervjupersoner, framförallt de vårdenhetschefer som sedan tidigare haft en större 
personalgrupp, påpekade att mötena ibland mer blev ett forum för gnäll än konstruktivt 
förändringsarbete, vilket då upplevdes som frustrerande.  
 
Forskningen talar återkommande om att både de nya ramarna inom offentliga verksamheter 
och ledarskapet ofta ses som både problemet och lösningen i olika förändringar (Holmberg & 
Henning, 2003:8f). Ledarskapsproblemen beskrevs ibland vara så akuta att organisationen 
valde att erbjuda cheferna olika vidareutbildningar (Barry et al., 2007:119). Även våra 
intervjupersoner erbjuds att genomgå olika utbildningar. Utbildningarna beskrivs som positiva 
och stödjande av intervjupersonerna i deras utökade roll från avdelningschef till 
vårdenhetschef.  

6.3.2 Stöd – medarbetarnas betydelse 
De flesta intervjupersonerna har påbörjat arbetet i sin vårdenhetschefsroll, men har svårt att 
hitta struktur i arbetet utifrån rådande arbetsbelastning. De personer, framförallt de som 
kommer att arbeta med en större personalgrupp, upplever att de i nuläget utför ungefär samma 
arbetsuppgifter som tidigare. På samma gång skall de skapa team och stötta medarbetarna i 
deras förändrade situation. Forskning visar även på att personalgruppens stöd är av betydelse 
för den psykosociala arbetsmiljön för en chef. Inför en förändring är det viktigt att det finns en 
tillit mellan chefen och personalgruppen. Om ett ömsesidigt förtroende saknas så riskerar 
chefen att inte få ta del av de problem som personalgruppen upplever, vilket då försvårar 
arbetet med att lösa eventuella problem (Ylander, 2006:24). Under intervjuerna framkom att 
det sociala stödet från andra chefer och personalgruppen, verkade få en mer betydelsefull 
funktion för de vårdenhetschefer som upplevde höga krav i kombination av ett bristande 
handlingsutrymme i förändringen. Genom att värna om det nära samarbetet med sin avdelning 
så erhöll de socialt stöd av sin personal. Forskning visar på att det sociala stödet från 
personalgruppen sällan blir kravlöst, chefen förväntas vägleda och coacha personalen 
samtidigt som denne ofta identifierar sig med personalgruppen genom den gemensamma 
professionen. Carlström belyser risken för en lojalitetskonflikt hos chefen i dessa situationer 
(Carlström 2009:73), medan andra även påpekar att det finns en risk i att kritik mot 
organisationen stannar kvar och ventileras i personalgruppen istället för att lyftas på en högre 
nivå (Holmquist, 1997:170). 

6.4 Sammanfattande analys 
Ur resultatet framkom det att människor med samma befattning, i studiens fall 8 
vårdenhetschefer på Södra Älvsborgs Sjukhus, kan påverkas olika beroende av de 
organisatoriska villkoren. Intervjupersonerna uppfattade villkoren i förändringen olika, 
beroende på hur de arbetat tidigare i sitt chefskap. Det framkom att intervjupersonerna i grupp 
1 och 2 till viss del redan arbetade med processtyrda team, till skillnad från grupp 3, vilka 
fortfarande arbetade i en traditionell professionell organisationsstruktur (se figur 3:1). Detta 
bidrog till att omstruktureringen inte innebar lika stora förändringar för grupp 1 och 2, varför 
de också beskrev sig ha god kontroll i pågående förändring. Arbetssituationen för 
intervjupersonerna i grupp 3 hamnade i en så kallad ”spänd” arbetssituation enligt Karasek 
och Theorells krav/kontroll/stödmodell (se figur 3:2), medan arbetssituationen förblev 
”aktiv” och utvecklande för intervjupersonerna i grupp 1 och 2. 
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7 AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATS 
I avslutande kapitel förs en diskussion kring vad som har framkommit under studiens gång 

utifrån studiens syfte och frågeställningar. Vi presenterar också studiens slutsats samt förslag 

på fortsatt forskning. 

 
Syftet med denna studie var att skapa en förståelse kring chefernas uppfattning om villkoren i 
en utökad chefsroll som vårdenhetschef. Vi ville även få en förståelse för vårdenhetschefernas 
upplevelse av förutsättningarnas betydelse för krav, kontroll och stöd. Studien visar på att 
samtliga vårdenhetschefer genomgår en förändring i sin chefsroll och där nya krav ställs på 
dem. Dessutom innebar förändringen en ökad samverkan mellan enheterna, samt 
effektivisering för att uppnå en bättre och kostnadseffektiv vård.  Utifrån de allt snabbare 
förändringar som sker i dagens samhälle så ökar även kraven på att organisationerna 
förändras. Ändrade prioriteringar har gjort att offentliga verksamheter skapat nya rutiner 
genom olika omstruktureringar och där forskare menar att de ändrade förutsättningarna för 
offentliga verksamheter har skapat en slags ”lean vård” (Carlström, 2009:76). Resultatet visar 
på att vårdenhetschefen många gånger har höga krav på sig vilket medför en komplexitet i 
arbetet för denne. Under studiens gång har vi skapat oss förståelsen att resultatet varierade 
beroende av chefernas olika organisatoriska villkor på respektive enhet. Vidare påverkade 
detta hur man upplevde kraven samt möjligheten till kontroll i sin arbetssituation och hur stöd 
upplevdes. Intervjupersonerna uttryckte sig ha en förståelse för villkoren i 
vårdenhetschefskapet, samtidigt som ingen med exakthet kunde återge vad det gick ut på. Hur 
olika situationer som uppstod i det dagliga arbete hanterades, berodde på hur 
intervjupersonerna upplevde förutsättningarna för kontroll, krav och stöd. Gemensamt var att 
alla upplevde sig ha ett behov av en administrativ resurs i sitt arbete, främst för att kunna 
frigöra tid till att utveckla vårdenhetschefskapet. Denna tidsaspekt kom sedan att ha betydelse 
för hur man uppfattade kraven, möjligheten till kontroll och behovet av stöd i sin 
arbetssituation. Vi har skapat ytterligare förståelse under arbetes gång, att vårdenhetscheferna 
förväntas föra organisationen från den nuvarande situationen till det önskade läget, ett krav 
som även tidigare forskning pekar på (Allvin, 2006:169). Dessutom uppfattar vi att tillgången 
av arbetsresurser är ojämnt fördelade mellan de olika enheterna, vilket påverkar individens 
hälsa och välbefinnande beroende på dennes förutsättningar.  
 
Vår förförståelse har till viss del stärkts under arbetets gång, då vi utgick från att 
förändringsarbete i organisationer medförde att chefsrollen innebär krav och förväntningar, 
från flera nivåer inom organisationen. Studien visar att samtidigt som vårdenhetscheferna 
skall utveckla sin chefsroll, har de ett övergripande ansvar för enheten som sådan. Resultatet 
visar att omstruktureringen bidrar till högre krav. Dåliga förutsättningar utifrån en stram 
budget och i många fall avsaknaden av en administrativ resurs, påverkade att belastningen 
blev högre. Södra Älvsborgs Sjukhus är en stor organisation, som likt många andra offentliga 
verksamheter genomgått många förändringar de senaste åren. Att utöka avdelningschefskapet 
till ett vårdenhetschefskap uppfattar vi samtidigt som ett led i att bli ett bättre sjukhus och för 
att möta samhällets krav, med inspiration från näringslivet. Sjukhusets nya organisering visar 
också på en mer nedbantad organisation, då antalet chefstjänster minskades från 23 till 15, när 
tjänsten som avdelningschef omvandlades till vårdenhetschef. Ytterligare förförståelse har 
styrkts utifrån att det framkom ur resultatet att de chefer som idag är vårdenhetschefer, fick 
söka om sin chefstjänst för ett vårdenhetschefskap under våren/sommaren 2009. 
Förförståelsen sa oss att rätt förutsättningar inte alltid tillhandhålls vid en förändring och att 
konsekvenserna av bristande förutsättningar innebär problem, såsom mindre ansvarskännande 
över kvalitén i arbetets utförande. Resultatet indikerar att omstruktureringen; avdelningschef – 



35 
 

vårdenhetschef, resulterade i följder såsom avsaknaden av engagemang samt att stress 
utvecklades hos intervjupersonerna. Vidare gör detta det rimligt att anta att chefernas olika 
uttryck och engagemang i denna förändring har påverkats av hur förutsättningarna upplevdes. 
Oavsett om intervjupersonen sökte tjänsten som vårdenhetschef för att få möjligheten till att 
påverka och arbeta med verksamhetsutveckling, eller om anledningen var att vara kvar som 
chef på sjukhuset.  
 
Många verksamheter inom offentlig sektor arbetar idag teambaserat med ett samarbete över 
avdelningsgränserna, vilket även Södra Älvsborgs Sjukhus i stunden står inför i aktuell 
omstrukturering. Denna divisionalisering av den professionella organisationsstrukturen gör att 
den även kan liknas vid en processtyrd organisationsstruktur. Det processorienterade 
arbetssättet har en central roll i organisationens förändringsarbete och innefattar ett samarbete 
mellan de olika enheterna. Tanken är att fler kliniker samarbetar till patientens bästa och som 
på ett effektivt sätt tillvaratar sjukhusets samlade resurser. Detta arbetssätt kommer 
ursprungligen från tillverkningsindustrin och bygger på att skapa delaktighet och ett bra 
resultat genom att lägga ut ett större ansvar på teamen (Hansen & Orban, 2002:113f). 
Intervjupersonerna beskrev detta som en del i förändringsarbetet och vårdenhetschefskapet, 
men utan att riktigt veta hur man skulle gå till väga. Några intervjupersoner hade en tydligare 
vision än andra. Denna variation tror vi beror på hur man arbetade sedan tidigare som 
avdelningschef, men också av hur intervjupersonen uppfattade förändringens relevans för den 
egna enheten. Samtliga såg det samtidigt som positivt och utvecklande att få delta i en 
omstrukturering där fokus ligger på att arbeta i en förändringsbenägen organisation. Vi ställer 
oss till viss del kritiska till resultatet, utifrån att ohälsa förekom hos de intervjupersoner som 
upplevde bristande stöd, avsaknaden av kontroll samt ökade krav. Vi uppfattar att det finns en 
hög lojalitet hos intervjupersonerna gentemot organisationen. Vi förstår det som att människor 
som arbetar som chef inom vården har en vilja att hjälpa andra. Det processtyrda arbetssättet 
på Södra Älvsborgs Sjukhus sätter just patientperspektiv i fokus på alla nivåer. Utifrån 
möjligheten att kunna påverka och förbättra antar vi att det skapar ett självförverkligande hos 
den enskilda individen, vilket vi också tyckte oss kunna se hos intervjupersonerna. Vi anser 
att utifrån lojalitetsperspektivet så gynnas organisationen mer än den enskilda individen, då 
vår studie pekar på en ökad ohälsa hos vissa intervjupersoner trots en känsla av 
tillfredsställelse hos dem. 
 
Det tidigare avdelningschefskapet utgjordes av individuell omsorg gentemot medarbetarna 
med en strävan mot delaktighet, medan vårdenhetscheferna framöver är tänkta att coacha sina 
medarbetare med mindre möjlighet till individuell omsorg. Utmärkande drag hos vissa 
intervjupersoner var att bland annat aktivt stödja och uppmuntra, som en del i sin ledarstil. 
Andra hade redan infört en mer coachande strategi och upplevde därför inte någon större 
förändring i sitt ledarskap. Vår förståelse har kommit att bli att det sociala stödet även handlar 
om att skapa makt, ökad kontroll och identitet som chef. Detta utifrån att det sociala stödet 
från medarbetarna många gånger upplevdes stärkande i chefsrollen och med möjlighet till att 
styra samt skapa delaktighet i medarbetarlaget. Beroende av hur sociala stödet upplevs så 
påverkar det hur väl man implementerar de nya rutinerna samt utvecklar sin 
vårdenhetschefsroll. Hur de organisatoriska villkoren ser ut är avgörande för hur 
intervjupersonerna upplever sitt arbete och möjligheten till att bestämma över sina 
arbetsrutiner. Det upplevda sociala stödet skapar en balans mellan krav och möjligheten till 
kontroll, vilket leder till en upplevd känsla av arbetsstillfredställelse. I studien framkom även 
att en god samverkan med de andra vårdenhetscheferna hade stor betydelse för att uppnå 
arbetstillfredsställelse, även om det endast fanns ett mindre samarbete med dessa. Något som 
framkom tydligt var att intervjupersonerna erhöll ett gott stöd i sin vårdenhetschefsroll genom 
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vårdenhetsmötena, vilket vi uppfattar som ett strategiskt val från ledningens sida. Vi tolkar det 
som att cheferna sedan tidigare arbetat mer avskilt på sin egen avdelning med ett större 
revirtänk. Vidare att ledningen numera eftersträvar att få cheferna att samverka och där 
mötena är tänkta som ett forum för detta. I resultatet framkommer att samtliga 
intervjupersoner upplever mötena som positiva men inte nödvändigtvis som produktiva. Vi 
ställer oss frågande till om mötena verkligen har för avsikt att vara produktiva, eller mer 
tänkta att skapa en ”vi-känsla” cheferna emellan. Det framkom också att intervjupersonerna 
hade en önskan om en bättre dialog med sjukhusledningen, att de upplevde oförståelse och 
dåligt gensvar vilket många gånger upplevdes som stressfyllt. Vi anser att det inte enbart är 
våra intervjupersoner som ser detta som betydelsefullt, utan att alla människor har ett behov 
av att känna sig behövd och finnas till i ett sammanhang. Vidare har vi skapat oss den 
förståelsen att stöd även är av stor betydelse för den enskilde individens hälsa och mående.  
 
I studien framkom det också att intervjupersonerna upplevde arbetet som fritt, vilket 
värderades högt. Vår uppfattning var att människor är som mest effektiva när de mår bra och 
för att må bra behövs en sund arbetsmiljö. Utifrån att intervjupersonerna beskrev arbetet som 
vårdenhetschef som självständigt, där de kunde påverka sin egenkontroll utifrån att de i hög 
grad planerade göromålen själva, såg vi detta som delar i en god arbetsmiljö. Vidare säger vår 
nya förståelse oss, som till viss del bygger på vår förförståelse, att den organisationsstruktur 
som råder kan utgöra faktorer som försvagar chefskapets möjlighet att uppleva kontroll över 
sin arbetssituation. Dessutom anser vi att om individerna arbetar för mycket och om stress 
normaliseras, så ökar risken att det på sikt leder till ohälsa. De förändringar många offentliga 
verksamheter genomgår idag kan kallas New Public Management eller ”leanvård”. Om dessa 
koncept är gynnsamma eller inte för vården, är en fråga i sig. I studien visade det sig att det 
var mer fördelaktigt för de vårdenhetschefer som redan implementerat ett mer processtyrt 
arbetssätt, ur ett hälsoperspektiv för intervjupersonerna. De intervjupersoner som fortfarande 
arbetade i en traditionell organisationsstruktur, vilket innebar att de var fortfarande mer aktiva 
i den operativa verksamheten, utvecklade periodvis en negativ stress p.g.a. att de upplevde en 
mycket hög arbetsbelastning. Utmed arbetets gång har vi även tolkat det som att 
sjukhusledningen arbetat aktivt med att försöka skapa kontroll och delaktighet hos cheferna, 
bl.a. genom vårdenhetsmötena. Vi uppfattar att ledningens strategi i att upprätta dessa möten 
som ett forum för en öppen dialog mellan ledningen och vårdenhetscheferna, har till viss del 
bidragit till ett större engagemang och känsla av delaktighet hos några av intervjupersonerna i 
pågående förändring.  
 
Södra Älvsborgs Sjukhus står inför en framtid med många utmaningar. Lean är ett sätt att 
arbeta mer effektivt för att få ut mer vård per krona. Genom tidigare forskning har vår nya 
förståelse blivit att ”leanvård” på sikt kan skapa en lärande och självförbättrande organisation. 
Även om det är mer kostnadseffektivt, uppfattar vi samtidigt inte ”leankonceptet” som en 
självklarhet för att få till en lyckad förändring. Vi förstår det som att det krävs chefer som är 
engagerade, vid införandet av lean. I resultatet framkom det att chefsrollen ändrats från att ha 
varit mer ombesörjande och omhändertagande, till coachande och inspirerande. Vi uppfattar 
det som att omstruktureringen innebär en form av kulturförändring, vilket tar lång tid att 
implementera. För att få med majoriteten av medarbetarna att delta i kulturförändringen så är 
det av vikt att organisationen låter det ta tid, då det dagliga arbetet aldrig kan stanna upp. Vår 
tolkning är att det inte har tagits hänsyn till detta från ledningens sida. Utifrån detta så ser vi 
det problematiskt att införa ”leankonceptet” i vården. Södra Älvsborgs Sjukhus har inte 
utrymme att stoppa produktionen, vilket industrin har möjlighet till. De kan inte heller samla 
alla medarbetarna och förmedla en samtida vision, då patienterna kräver vård dygnet runt, 
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vilket vi anser försvårar samt förhalar en så pass stor omstrukturering som organisationen står 
inför. 
 
Med hjälp av studiens resultat har vi fått nya perspektiv på villkorens betydelse i en 
organisationsförändring och dess inverkan på upplevda krav, kontroll och stöd i en 
arbetssituation. Under studiens gång har en hel del frågeställningar uppstått, både med hänsyn 
till vårt teoretiska material men även utifrån mötena med vårdenhetscheferna.  Vi har blivit 
inspirerade samtidigt som vi har fått en insyn i deras arbetsvardag. Vi har inte bara fått svar på 
vår frågeställning och problemformulering, utan studien har även öppnat upp för nya frågor 
och funderingar. En fråga som har väkts under arbetets gång är; ställs det rimliga krav på 
dagens chefer? Som arbetsvetare skulle det vara intressant att få en uppfattning, men 
framförallt en förståelse kring rimligheten i de krav som ställs på dagens chefer. Vi har också 
ställt oss frågan; vill Vi bli chefer?  
 
Vår slutsats är att villkoren varierade och beroende av hur förutsättningarna såg ut påverkades 
synen på hur man förhöll sig i sitt vårdenhetschefskap. Dessutom hur intervjupersonerna 
strukturerade och implementerade nya riktlinjer. Hur olika situationer som uppstod i det 
dagliga arbete hanterades, berodde på hur intervjupersonerna upplevde förutsättningarna för 
kontroll, krav och stöd. Samtidigt såg intervjupersonerna sitt vårdenhetschefskap som fritt, 
utmanade och personligt utvecklande. 
 
Vi har reflekterat över om resultatet skulle varit annorlunda, om vi hade intervjuat män och 
från en annan organisation. Troligen är det så, dessutom är det svårt att avgöra om det faktum 
att vi också är kvinnor har påverkat arbetet i någon riktning, troligtvis har det också haft 
betydelse. Vidare anser vi att intervjun som metod kunde ha kombinerats med observationer. 
Nackdelarna med att enbart intervjua är att istället för att observera hur intervjupersonerna 
hanterade sin situation, fick vi det enbart berättat för oss. Hade vi utfört observationer i 
kombination med intervjuer, kunde vi ha fått en bredare och mer nyanserad bild av 
situationen. Eventuellt en mer beskrivande bild av vår frågeställning och troligen en djupare 
förståelse för vår ansats. Dessutom utförde vi intervjuer med personer som känner till 
varandra och som befinner sig i samma situation. Detta kan ha medfört att de har hunnit tala 
med varandra under de två veckorna vi utförde intervjuerna. Vidare kan det ha orsakat att de 
har färgat varandra, vilket kan ha påverkat deras syn på sin situation. Andra delar vi har 
reflekterat över är att då en av oss är anställd inom organisationen, ser vi att det varit 
fördelaktigt men även en nackdel. Vi har fått en bättre insikt om organisationens struktur 
vilket har hjälpt oss att lättare få en inblick in i några av de värderingar som råder samt det 
processtyrda arbetssättet. Det har dock funnits en medvetenhet om att ett objektivt synsätt till 
viss del har begränsats, under hela arbetets gång. Vidare har det medfört att vi har försökt att 
behålla objektiviteten genom att låta intervjupersonens berättelse i största mån styra 
intervjuförfarandet.  
 
Vidare kan valet av enbart åtta intervjupersoner te sig som för få för att kunna erhålla ett 
empiriskt underlag. Tanken var dock att se till innehållet i intervjuerna i stället för antalet 
intervjuer. Vi är medvetna om att ett större urval möjligtvis hade gett oss ett bredare resultat. 
Eftersom vi valt att enbart rikta oss mot en organisation i Borås, så är vi medvetna om att 
avsaknaden av geografisk spridning i kombinationen av att vi endast genomfört åtta 
intervjuer, kan ge ett sämre intresse för vår studie som helhet hos allmänheten. Genom att 
studera liknande problemområde i en annan offentlig verksamhet och sedan jämföra med 
denna undersökning, kan man möjligen få ett bredare perspektiv för hur villkoren upplevs vid 
en omstrukturering. För att möjliggöra en mer omfångsrik förståelse för hur arbetsrelaterad 
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ohälsa uppkommer för chefer, ser vi det som intressant att ytterligare undersöka detta 
närmare. Genom att studera vad cheferna har för strategier som avhjälper psykiskt påfrestande 
perioder, kan forskning bidra till mer konkreta förhållningssätt till hur en chef kan undvika 
ohälsa. Ett förslag är att använda en kvantitativ metod i enkätform, kombinerat med den 
kvalitativa metod vi valt att utgå ifrån. Detta medför att forskaren skulle kunna utforska och 
förklara den psykosociala arbetsmiljön och förutsättningarna betydelse för chefer. Vi ser även 
att det skulle vara intressant att få en uppfattning om det ställs rimliga krav från 
organisationerna på dagens chefer. Genom att studera detta ser vi att det kan bidra till att 
organisationer kan förbereda sina chefer bättre vid en omorganisering.  
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INTERVJUGUIDE    BILAGA 1  

Introduktion  
 
Vi är två studenter som läser till personalvetare vid Högskolan i Borås, med fördjupning inom 
arbetsvetenskap. Vi kommer att skriva vår kandidatuppsats, hos Er på Södra Älvsborgs 
Sjukhus. Vi är intresserade av att få en förståelse för Din uppfattning om villkoren i Din 
utökade chefsroll, som vårdenhetschef. Vi hoppas att Du har möjlighet att besvara frågorna på 
ett så utförligt sätt som möjligt, för att vi ska kunna uppnå en förståelse för vår valda ansats. 
Vi eftertraktar att få flera olika beskrivna erfarenheter av att arbeta som chef, därför är det 
viktigt att Du beskriver Dina egna erfarenheter. Om Du önskar avbryta Ditt deltagande under 
arbetets gång, så respekteras detta med allra största respekt. 
 

Försäkran till Dig som respondent 

 
 
Härmed intygar vi att allt intervjumaterial kommer att behandlas respektfull. Vi vill också 
upplysa att studien är en offentlig handling och kommer att tryckas i ett antal exemplar. 
Studien kommer att finnas på biblioteket på Högskolan i Borås, samt att tillgå på internet i 
form av en kandidatuppsats. Det är emellertid endast vi som intervjuare som kommer att ta 
del av det inspelade materialet. Vidare strävar vi efter att Du som enskild intervjuperson inte 
kommer att kunna identifieras i den färdiga kandidatuppsatsen. 

 
 
 
Frågeställningar  
 
Bakgrund  
Kan du beskriva Dig själv kortfattat  
Hur länge har Du varit verksam i organisationen? 
Hur länge har Du arbetat som chef på SÄS?  
Hur ser organisationen ut?  
Hur många medarbetare har du under Dig? 
 
Inledande fråga  
Hur upplever Du Dina förutsättningar i det utökade chefskapet? 
 
Övrigt  
Är det något ytterligare du vill berätta eller tillägga? 
Får vi kontakta dig för att få eventuella förtydliganden? 
 
 

Tack för din medverkan!  
 
 
 
 


