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Sammanfattning 
Personalomsättning inom vård- och omsorgsorganisationer för med sig stora kostnader i form 
av vikarier, inhyrd personal och upplärning av ny personal. Första linjens chefer inom vård 
och omsorg ansvarar för att tillgodose kompetensen inom organisationerna samtidigt som 
personalomsättningen är stor. Inom moderna vård- och omsorgorganisationer ställs stora krav 
på chefer som måste bemästra krav på verksamheten utifrån bemanning, att vården och 
omsorgen bedrivs på ett brukar-/patientsäkert sätt och att kvaliteten tillgodoses samtidigt som 
budgeten måste hållas inom ramar. Att arbeta som första linjens chef är mycket komplext och 
påfrestande, vilket påverkar chefernas psykosociala arbetsmiljö. 
Syftet med studien var att undersöka hur arbetsuppgifterna kring personalomsättning, 
rekrytering och kompetensförsörjning påverkar faktorer i den psykosociala arbetsmiljön för 
chefer med rekryteringsansvar inom vård och omsorg. 

Metoden som användes var kvalitativ och baserades på åtta intervjuer som bearbetades med 
innehållsanalys. 

Resultatet presenteras i tre teman; Arbetssituation, Personalförsörjning och Hälsa, som  
beskriver hur chefernas psykosociala arbetsmiljö påverkas av behovet av kontinuerlig 
rekrytering av personal. Vidare att chefer upplever bristande stöd från organisationen i 
rekryterings- och bemanningsfrågor och tycker att stödet borde omfatta mer praktisk hjälp 
med rekrytering. Studien visar också att första linjens chefer upplever att rekrytering, 
personalomsättning och kompetensförsörjning tar mycket av deras arbetstid.  

Slutsatsen av studien är; att arbeta som första linjens chef inom vård- och 
omsorgorganisationer är ett mycket krävande och komplext uppdrag, vilket gör att det behövs 
fortsatt forskning och åtgärder inom organisationer för att stödja chefer och förbättra deras 
arbetssituation. 

Nyckelord: hälso-och sjukvård, vård- och omsorg, personalomsättning, 
kompetensförsörjning, rekrytering, chef, psykosocial arbetsmiljö. 
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INLEDNING 
Första linjens chef utgör den närmsta chefen för sjuksköterskor och undersköterskor 
(Arbetsmiljöverket 2018). Första linjens chefer inom vård och omsorg ställs inför krav att 
tillgodose kompetens inom organisationen samtidigt som personalomsättningen inom 
verksamheterna är hög, vilket i sin tur innebär svårigheter att bygga upp stabila rutiner och 
kontinuitet (SKL 2017). Arbetsgivaren har ansvar för att arbetsuppgifter inte överskrider 
resurserna och att arbetstagare får tid för återhämtning (AFS 2015:4). Arbetsgivaren ansvarar 
för att förebygga ohälsosam arbetsmiljö genom tydliga mål, tillräckliga resurser, relevant 
kunskap och bemanning samt socialt stöd. Enligt en svensk studie är utmaningar i vård- och 
omsorgschefers uppdrag att hantera intressekonflikter mellan ledning och medarbetare, att 
vara stöd för medarbetarna och samtidigt vara lojal mot ledningen, att hantera konflikter bland 
medarbetarna samt att hålla balansen mellan arbete och fritid (Dellve, Andreasson & 
Jutengren 2013).  Berlin och Carlström (2013) beskriver också att mellanchefer inom vård 
och omsorg inte kan identifiera sig med vare sig verksamhetsledningen eller medarbetarna 
utan tvingas balansera mellan dessa ofta motsatta intressen. 
 
Till arbetsuppgifterna för första linjens chefer inom moderna vård- och omsorgsorganisationer 
hör att bemästra krav på verksamheten utifrån bemanning, att vård- och omsorgsarbetet 
bedrivs på ett brukar-/patientsäkert sätt, att kontinuitet och kvalitet tillgodoses samtidigt som 
budgeten hålls inom ramarna (Berlin & Carlström 2013; Socialstyrelsen 2008). En viktig del i 
chefers hållbarhet är de individuella och organisatoriska förutsättningar som påverkar 
stressnivå och hälsa (Dellve, Andreasson & Jutengren 2013). De organisatoriska 
förutsättningarna kan vara kopplade till närhet till ledningen, graden av kontroll och 
självbestämmande, möjligheter till att anpassa sitt arbete, organisatoriska stödfunktioner och 
individuella förutsättningar. Chefer som får stöd i privatlivet samt i arbetet av sina chefer och 
kollegor har en bättre hållbarhet avseende hälsa då de upplever mindre stress, symtom och 
överbelastning (Dellve, Andreasson & Jutengren 2013).  
  
BAKGRUND 
För att kunna bedriva vård och omsorg i enlighet med lagstadgade kvalitetskrav krävs tillgång 
till medarbetare som har rätt kompetens för de arbetsuppgifter de ska utföra (Socialstyrelsen 
2013). För en hållbar kompetensförsörjning behöver utförare av vård och omsorg tillgång till 
medarbetare med sådan kompetens.  
 
Det har utförts flertalet studier som undersökt personalomsättning inom vård och omsorg. De 
flesta studier har utförts på sjuksköterskor. Hur stor personalomsättningen var varierade dock 
kraftigt mellan studierna. Studier som undersökt personalomsättningen bland sjuksköterskor 
rapporterade en personalomsättning mellan 15,1% och 44,3% (Brewer, Kovner, Greene, 
Tukov-Shuser & Djukic 2012; Duffield, Roche, Homer, Buchan & Dimitrelis 2014; 
Hayajneh, AbuAlRub, Athamneh & Almakhzoomy 2009; Kovner, Brewer, Fathi & Jun 2014; 
O’Brien-Pallas, Murphy, Shamian, Li & Hayes 2010; Roche, Duffield, Homer, Buchan & 
Dimitrelis 2015).  
 
Det har även utförts studier kring medarbetares intention att lämna sitt arbete inom vård och 
omsorg. Även här har de flesta studier utförts på sjuksköterskor och resultatet varierade 
kraftigt. Dessa studier har undersökt intentionen/tankar på att lämna yrket och/eller 
intentionen att lämna den nuvarande organisationen. Om dessa fenomen förenas till en 
intention att avsluta nuvarande anställning varierar andelen mellan 8,24% och 42,5% 
(Flinkman, Laine, Leino-Kilpi, Hasslehorn & Salanterä 2008; Leone et al. 2015; Li, Galatsch, 
Siegrist, Müller & Hasselhorn 2011; Nantsupawat et al. 2017; Wan, Li, Zhou & Shang 2018). 
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En prospektiv svensk studie som undersökte personalomsättning bland chefer visade att 74 % 
var kvar i sin chefsbefattning efter två år, motsvarande siffra efter fyra år var 60 % (Skagert, 
Dellve & Ahlborg 2011). I studien exkluderades de chefer som slutat sin chefstjänst och 
lämnat den organisation i vilken de var anställda i vid studiens början, samt de chefer som gått 
i pension, vilket gör att den faktiska omsättningen på chefer var högre. Måttlig och hög 
kontroll var associerat med att vara kvar i chefsbefattningen efter fyra år. Att som chef ha 
daglig kontakt med patienter var associerat med att inte stanna i chefsbefattningen. Baserat på 
resultatet av denna studie uppskattas den genomsnittliga årliga personalomsättningen för 
chefer inom svensk vård och omsorg vara 11,5%.  
 
Personalomsättning för med sig kostnader för vikarier, inhyrd personal och upplärning av ny 
personal (Roche et al., 2015). Personalomsättning resulterar också i kostnader för 
produktionsbortfall (Duffield et al. 2014). Hög personalomsättning och högt 
produktionsbortfall leder till en ökad arbetsbelastning för kvarvarande sjuksköterskor och kan 
därigenom ytterligare förvärra bristen på arbetskraft då det finns en risk att dessa 
sjuksköterskor inte orkar med den ökade arbetsbelastningen och väljer att avsluta sin 
anställning på grund av detta.  
 
Sveriges Kommuner och Landsting (2014) har uppskattat att ungefär 233 000 medarbetare 
behöver rekryteras till vård och omsorg under tioårsperioden 2013-2023 om arbetssätt och 
bemanning inte förändras.  Sjuksköterskor och undersköterskor finns med på Svenskt 
Näringslivs lista över yrken där det råder rekryteringssvårigheter (Svenskt Näringsliv 2018). 
Av företagen inom Vårdföretagarna angav 74 % att de hade svårt att rekrytera (Svenskt 
Näringsliv 2018). Även Sveriges Kommuner och Landsting (2018) uppger svårigheter för 
arbetsgivarna att rekrytera sjuksköterskor. Såväl Socialstyrelsen (2013) som Sveriges 
kommuner och landsting (2014) benämner kompetensförsörjningen som en utmaning.  
 
Enligt Arbetsmiljölagen (SFS 2016:961) har arbetsgivare skyldighet att förebygga ohälsa och 
gynna en god arbetsmiljö. Arbetsgivare ska ansvara för att förebygga risker för stor 
arbetsbelastning i form av upprepande arbetsuppgifter, fysiska och sociala förhållanden, 
arbete under tidspress och psykiskt eller kognitivt ansträngande arbete (AFS 2015:4). 
 
PROBLEMFORMULERING 
Att medarbetare väljer att avsluta sin anställning innebär rekryteringsarbete för ansvariga 
chefer för att återbesätta tjänsterna som blir vakanta. Personalomsättning ger också en negativ 
påverkan på områden som rekryterande chefer ofta ansvarar för, exempelvis budgetansvar där 
personalomsättning kan innebära ett sämre ekonomiskt resultat. Att inte kunna uppfylla de 
krav som ställs i arbetet kan innebära en negativ påverkan på den psykosociala arbetsmiljön. 
Utifrån de sökningar vi gjort har vi inte funnit någon studie som undersökt hur 
arbetsuppgifterna kring personalomsättning, rekrytering och kompetensförsörjning påverkar 
den psykosociala arbetsmiljön för första linjens chefer inom vård och omsorg, vilket 
motiverar vårt syfte att undersöka detta i vårt examensarbete.  

SYFTE 
Att undersöka hur arbetsuppgifterna kring personalomsättning, rekrytering och 
kompetensförsörjning påverkar den psykosociala arbetsmiljön för chefer med 
rekryteringsansvar inom vård och omsorg.  
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METOD 
Kvalitativ metod 
Metoden som valdes för att undersöka hur personalomsättning, rekrytering och 
kompetensförsörjning påverkar faktorer i den psykosociala arbetsmiljön är innehållsanalys 
med induktiv ansats. En kvalitativ forskning innebär att studera informantens subjektiva 
uppfattningar och erfarenheter av ett problem (Brinkmann & Kvale 2015, s. 27).  
  
Den kvalitativa forskningen utgår från att forskaren strävar efter att studera problemet i en 
mängd olika sammanhang som är unika för varje individ. Forskaren strävar också efter att 
hitta likheter och olikheter mellan olika uppfattningar och erfarenheter (Polit & Beck 2008, s. 
261). Den kvalitativa forskningen kännetecknas av flexibilitet och att den tillför ny kunskap 
genom samarbete mellan forskare och informanter där forskarens tolkning av insamlade data 
leder till forskningsresultat (Graneheim & Lundman 2004). 
 
Urval 
Fyra intervjuer genomfördes inom ett landsting i mellersta Sverige och fyra intervjuer 
genomfördes inom en kommun i Västra Götalands län. Informanterna var första linjens chefer 
med rekryteringsansvar för sjuksköterskor och undersköterskor. Informanterna hade olika 
lång arbetslivserfarenhet, från åtta månader till 19 år. Informanterna hade arbetat som chefer 
inom olika verksamheter och haft chefsbefattning på en till åtta arbetsplatser. Sex kvinnor och 
två män intervjuades. Informanternas ålder varierade mellan 43 och 63 år. Författarnas tanke 
var att intervjua personer som arbetar inom olika verksamheter och har olika bakgrund samt 
olika arbetslivserfarenheter för att få en så varierande information om erfarenheter av 
frågeställningen som möjligt.  
 
Författarna bestämde sig för att ha åtta intervjuer och strävade efter att ha lika många chefer 
från kommunal som från landstingsdriven vård-/omsorgsverksamhet. En författare kontaktade 
verksamhetschefer (chefer över första linjens chef) för förekommande vårdinriktningar för 
slutenvård på en ort inom ett landsting i Mellansverige och den andra författaren kontaktade 
områdeschefen (chef över första linjens chefer) för vård och omsorg i en kommun i Västra 
Götalands län. Den ena författaren kontaktade flera verksamhetschefer eftersom 
verksamhetscheferna inom den landstingsdrivna vården hade för få underställda första linjens 
chefer för att få ett tillräckligt stort urval. Inom den kommunala vården hade en områdeschef 
tillräckligt antal underställda första linjens chefer för att täcka urvalet. Godkännande för 
datainsamling inhämtades från områdes-/verksamhetschef (Bilaga 1). De möjliga 
informanterna kontaktades per telefon efter godkännande från verksamhetschef/områdeschef. 
Den ena författaren fick en telefonlista till chefer och ringde i tur och ordning enligt denna. 
Den andra författaren ringde till cheferna utifrån den ordning avdelningarna de var chef över 
listades på landstingets webbplats. De första chefer som svarade i telefon och gav sitt 
godkännande att delta, ingick i studien. Innan intervjuerna skickades ett informationsbrev till 
informanterna. Då informanterna tagit del av informationsbrevet togs åter kontakt med dem 
per telefon och tid för intervjuer bokades.  
 
Datainsamling 
För datainsamling användes en semistrukturerad intervju med öppna frågor och därefter 
följdfrågor. Alla informanter erhöll samma förutbestämda frågor (Bilaga 2) och därefter 
följdfrågor beroende på informantens svar på den förutbestämda frågan (Brinkmann & Kvale 
2015, s. 29). Detta gav möjligheten till en mer avslappnad intervjusituation som liknade ett 
samtal och gav möjligheten att undersöka frågeställningen på djupet. Detta tillvägagångsätt 
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syftar till att få så mycket information som möjligt om informantens erfarenheter av ett 
problem (Brinkmann & Kvale 2015, s. 27). 
 
Informanterna fick de förutbestämda frågorna i förväg per mail. Varje informant fick också 
information om studiens syfte samt information om att allt material behandlas konfidentiellt. 
Inför varje intervju bokades ett rum på informantens arbetsplats. Intervjuerna spelades in på 
mobiltelefon och tog ca 20-40 minuter. Efteråt transkriberades intervjuerna ordagrant, texten 
blev underlag för bearbetning och analys, som i sin tur gav studiens resultat. 
 
Dataanalys 
Studien utgår från intervjuer med öppna frågor för att fånga upp erfarenheter av hur 
personalomsättning, rekrytering och kompetensförsörjning påverkar den psykosociala 
arbetsmiljön. Texten analyserades och författarna försökte lägga sin förförståelse åt sidan, 
vilket innebär en induktiv ansats. Den induktiva ansatsen väljs då det saknas tidigare 
kunskaper om ett problem eller när tidigare kunskaper är begränsade (Graneheim & Lundman 
2004). Innehållsanalys används för att beskriva informantens erfarenheter utifrån ett 
subjektivt perspektiv. Innehållsanalys är en analys av innebörden i narrativa data som görs 
genom att organisera i kategorier för att presentera resultat av datainsamling (Polit & Beck 
2008, s. 469). Forskaren är involverad i texten och analysen då den är ett redskap för att tolka 
data och dra slutsatser, samt för att beskriva frågeställningen från olika synvinklar 
(Graneheim & Lundman 2004).  
 
De transkriberade intervjuerna behandlades som en analysenhet. En innehållsanalys 
genomfördes där texten lästes flera gånger för att få förståelse och uppfattning av helheten 
utifrån syftet. Därefter urskildes meningsbärande enheter. En meningsbärande enhet utgörs av 
en mening, ett ord eller ett helt stycke som innehåller sammanhang och mening (Graneheim & 
Lundman 2004). En meningsbärande enhet är det minsta fragmentet av text som innehåller 
information som besvarar syftet. Meningsbärande enheter omformulerades sedan till kortare 
meningar utan att den viktiga informationen gick förlorad. Detta följdes av att meningarna 
sedan kodades. Koder möjliggör att tänka på data på ett nytt sätt och en framgångsrik 
innehållsanalys har sin grund i en lyckad kodningsprocess eftersom koder utgör basen för 
kategorier och underkategorier (Graneheim & Lundman 2004). Som framgår av tabell 1  
sorterades texten efter kodningen i kategorier och underkategorier. 
 
Tabell 1. Exempel på de olika analysstegen.  
 
Meningsbärande 
enheter 

Kondenserade 
enheter 

Kod Kategori Underkategori 

” Och 40 medarbetare, 
det är mycket, en timme 
plus allt annat, 
utvecklings-samtal, löne-
information. De vill helst 
att man argumenterar.” 
(Informant 2) 

Mycket tid som går 
åt enskild 
medarbetare 

Brist på tid Ansvar Arbetssituation 

” Där rekryterar vi till 90 
% bara från skolan.” 
(Informant 5) 

Sjuksköterskor utan 
erfarenheter 

Nyutbildade Rekrytering Personalförsörjning 

” … det händer ganska 
ofta att jag har svårt att 
somna…” (Informant 1) 

Sömnsvårigheter på 
grund av arbetet 

Arbetsbelastning Privatliv Hälsa 
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Förförståelse 
Förförståelse betyder att författarna har sin subjektiva livsvärld i form av erfarenheter och 
egna uppfattningar (Graneheim & Lundman 2004). För att analysera data behövs dock en 
öppen inställning till vilka faktorer som påverkar den psykosociala arbetsmiljön. Författarnas 
förförståelse i detta fall grundades på var och en av författarnas tidigare erfarenheter från 
arbetslivet som sjuksköterska respektive chef inom vård- och omsorgsorganisationer. För att 
författarnas förförståelse inte skulle prägla tolkningen av data behövdes en reflektion över de 
subjektiva erfarenheterna och uppfattningarna. Förförståelse behövs för att kunna förstå den 
frågeställning som undersökts, men den får inte hindra att data analyseras med en öppen syn 
på frågeställningen. Att klargöra författarnas förförståelse minskar risken för att resultaten ska 
påverkas av denna vid tolkning av data. Författarna ska försöka lägga förförståelsen åt sidan 
vid analysen och tolkningen ska präglas av en fördjupad förståelse av data (Graneheim & 
Lundman 2004). 
 
Etiska överväganden 
Informanter har rätt till sin integritet och information om vad intervjun ska handla om, vad 
syftet med intervjun är, samt att deltagande är frivilligt och att deltagandet när som helst kan 
avbrytas (Trost 2010, s.61). All data ska behandlas konfidentiellt, vilket betyder att inga namn 
eller andra uppgifter som kan kopplas till personer kan komma fram, informanterna bör även 
erhålla information om detta samt om vilka som ska ha tillgång till data. Frågorna ska vara 
konstruerade på så sätt att det inte är kränkande för informanterna. Alla dessa kriterier blev 
uppfyllda, dock var författarna medvetna om att det kunde vara känsligt för informanterna att 
svara på vissa frågor då frågorna berörde organisationen och deras närmsta chefer och det kan 
kännas illojalt att framföra kritik mot organisationen eller sin närmsta chef. Då studien var 
kvalitativ, vilket innebär intervjuer med informanter, kan full anonymitet inte lovas då det 
innebär ett möte mellan intervjuaren och informanten. 
 
RESULTAT 
Resultatet av den kvalitativa analysen presenteras i tre kategorier; Arbetssituation, 
Personalförsörjning och Hälsa. Varje kategori innehåller två till tre underkategorier. 
 
Arbetssituation 
Kategorin beskriver informanternas arbetssituation utifrån ansvaret för verksamheten i form 
av till exempel budget men också medarbetarnas arbetsmiljö och andra personalfrågor. Här 
beskrivs också de krav som ställs på chefer utifrån deras uppdrag och det bristande stödet från 
organisationen. 
 
Ansvar 
Informanterna uppger att deras arbetssituation präglas av ansvar gentemot medarbetare som 
behöver stöd i det dagliga arbetet och en närvarande chef. I rollen som första linjens chef 
ingår ett nära samarbete med hela personalgruppen, men också den individuella kontakten 
med varje medarbetare i form av lönesamtal och utvecklingssamtal. Informanterna påtalar att 
de måste anpassa sin arbetstid efter personalens behov, vilket resulterar i att de många gånger 
måste arbeta övertid för att kunna möta personal som arbetar olika tider på dygnet. 
Informanterna uppger också att de behövde vara tillgängliga under och utanför sin arbetstid, 
exempelvis om medarbetare behövde hjälp och hade arbetsrelaterade frågor, men också på 
grund av andra praktiska frågor gällande deras verksamhet. 
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Informanterna påpekar att de på grund av bristande bemanning och hög vårdtyngd var 
tvungna att själva gå in i det kliniska arbetet och arbeta som sjuksköterskor, vilket medförde 
att de inte hann med arbetsuppgifterna som ingår i deras chefsuppdrag. En sån situation 
uppstår enligt informanterna oftast under semesterperioden på sommaren. 
 
Ja, jag får ju gå in i vården. Jag kan ju inte tjänstgöra som chef åtminstone två månader. 
(Informant 7). 
 
Det händer ofta, att jag kanske, jag har ju två nattgrupper och det är ju, det tycker jag inte 
om det gamla att vi måste ha nattmöte…Det motsätter jag mig starkt även att jag måste börja 
07.00 på morgonen och sedan hålla på till 21.30. (Informant 3) 
 
Informanterna beskriver en ständig brist på tid som beror på den bristande bemanningen och 
behovet av fortlöpande rekrytering. Enligt informanterna måste rekrytering påbörjas 
omgående när en medarbetare avslutar sin anställning, något som bland annat innebär 
annonsering om tjänsten, urval av sökande samt tidskrävande intervjuer. Att tillsätta personal, 
täcka luckor och nyrekrytera beskrivs av informanterna ta det mesta av arbetstiden. 

 
Personalen slutar och då har jag inte ens hunnit gå ut med en annons…Den här processen tar 
minst fyra månader, minst, ibland till och med fem. (Informant 1) 
 
Informanterna uppger att det finns många administrativa uppgifter som tar mycket tid och 
som blir fler och fler jämfört med några år tillbaka. Ansvaret inkluderar ekonomi bland annat 
i form av fakturahantering och budgetansvar där personalkostnaden måste hållas i balans. 
Enligt informanterna är personalbudgeten svår att hålla, främst på grund av oförutsedda 
personalkostnader som kan härledas till rekrytering, ersättare vid sjukdom och behov av ökad 
bemanning på grund av hög vårdtyngd.  
 
Krav 
Informanterna uppger stora krav och ansvar för sina medarbetares arbetsmiljö, men också för 
att kunna möta och besvara medarbetarnas frågor, vilket ger en känsla av otillräcklighet. Att 
kunna leda personalgruppen, vara påläst och involverad i verksamhetens frågor och samtidigt 
vara närvarande för att kunna leda på nära håll och få medarbetarna att vara delaktiga uppges 
av informanterna som väldigt krävande. 
 
Det ligger ett stort ansvar på första linjens chefer. Vi har ett stort ekonomiskt ansvar och ett 
tungt stort arbetsmiljöansvar. Jag har reflekterat över att jag är personligt ansvarig för 
arbetsmiljön på avdelningen. (Informant 8) 
 
Enligt informanterna ställs det också stora krav utifrån politiska mål som måste uppnås, 
uppföljning av rapporter och avvikelser, samt krav från ledningen i form av nya system som 
införs i verksamheterna. 
 
Informanterna uppger att bemanningsfrågor tar mycket av deras arbetstid och på grund av det 
hinner de inte med att arbeta med verksamhetsutveckling som också ingår i deras uppdrag. 
Informanterna påpekar att verksamhetsutveckling blir lidande på grund av att personalen ofta 
byter arbetsplats och det tar tid innan ny personal blir insatt i rutiner och arbetssätt. Enligt 
informanterna innebär det större risk att rutiner inte följs om personalgrupper blir instabila på 
grund av avgångar och nyanställningar, vilket kan resultera i avvikelser och försämrad vård-
/omsorgskvalitet. 
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…man måste jobba med arbetsmiljön, man måste jobba med få personalen att utvecklas… 
(Informant 1) 
 
Verksamhetsutveckling hinns inte med. Om man tittar på arbetsbeskrivningen så hinner jag 
inte med det som står i den. (Informant 8) 
 
Informanterna belyser att nyutbildad personal som anställs behöver mycket stöd och 
inskolning innan de kan arbeta självständigt, detta resulterar i att kvalitetsutvecklingen blir 
bromsad då det tar tid innan nyanställda blir välinsatta i alla rutiner samtidigt som det hela 
tiden kommer nya krav på kvalitet och utveckling. 
 
Stöd 
Informanterna beskriver att de upplever stöd från sina kollegor och sina chefer i form av 
uppskattning och förståelse, men de tycker inte att detta påverkar deras arbetssituation så 
mycket. Informanterna påpekar dock bristande stöd från högre ledning och stödfunktioner 
som HR (Human Resources) vid personalfrågor och rekrytering. 
 
Fem av informanterna uppger att de har flera stödfunktioner som till exempel planerare eller 
administratör som underlättar mycket av deras arbete medan de andra informanterna inte 
uppgav några sådana stödfunktioner. Det uppges ett bristande stöd från HR där informanterna 
beskriver brist på stöd i rekryteringsprocessen som till exempel hjälp med annonsering, 
referenstagning eller intervjuer av sökande. Enligt informanterna skulle mer aktiv hjälp från 
HR underlätta mycket i deras arbete med rekryteringsprocessen och spara tid som skulle 
kunna läggas på andra arbetsuppgifter. Enligt informanterna kontaktas HR vid frågor om 
löner men när de behöver praktiskt stöd i till exempel utformning av annonser så beskrivs 
stödet som sparsamt. 
 
Jag vill liksom att när jag skickar en fråga att dom tar emot den och tar hand om den och 
avlastar mig med den delen men jag känner inte att jag blir avlastad, det blir ju tvärtom. 
(Informant 1) 
 
HR kan man ju diskutera med om löner, men man får oftast nej. Men annars är de inte 
involverade i rekryteringen. (Informant 5) 
 
Informanterna tyckte att de har begränsade ekonomiska resurser när det gäller lönesättning, 
något som bidrar till begränsad möjlighet att konkurrera med andra arbetsgivare/arbetsplatser 
och därmed svårigheter att rekrytera personal och erhålla rätt kompetens. 
 
Informanterna påpekade också att kostnader för att anställa ny personal inte är inräknade i 
budgeten och därmed påverkar det ekonomiska resultatet negativt.  
 
Personalförsörjning 
Kategorin beskriver den bristande tillgången på personal med rätt kompetens samt svårigheter 
att bemanna verksamheterna för att kunna säkra upp en god och säker vård för 
brukarna/patienterna. 

Rekrytering 
Informanterna beskrev att tillgången på rätt kompetens är liten. Enligt informanterna är 
sjuksköterskor med erfarenhet och specialistutbildning svårt att rekrytera till slutenvården, 
dels på grund av låga löner och dels på grund av arbetsbelastningen. Informanterna uppger att 
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inom den slutna vården anställs det nästan bara nyutbildade sjuksköterskor, vilket innebär 
långa inskolningar och medför en högre kostnad för verksamheterna då det tar tid innan dessa 
sjuksköterskor kan arbeta självständigt. Enligt informanterna försöker flera arbetsplatser 
rekrytera studerande sjuksköterskor och lägger stor vikt på att kunna erbjuda bra 
praktikplatser.  
 
Oftast är det nya sjuksköterskor som kommer direkt från högskolan som inte har erfarenheter 
av kommunal hälso-och sjukvård, de har nog en bild av hur ee kommunal hälso-och sjukvård 
är…de kommer hit och ser komplexiteten i arbetet så väljer en del av dem att sluta. 
(Informant 1) 
 
Informanterna som ansvarade för omsorgspersonal beskriver att det finns bristande tillgång på 
undersköterskor med erfarenhet och kompetens inom till exempel demens. Informanterna 
påpekade bristfälliga utbildningar för icke legitimerad personal, dessa utbildningar ansågs inte 
hålla erforderlig kvalitet enligt informanterna. 
 
Bemanning 
Informanterna uppger också att det är svårt att bemanna avdelningarna under sommaren och 
många gånger behöver de ta personalen från organisationens bemannings-/resursenhet för att 
ha en fungerande avdelning och kunna erbjuda den vård som efterfrågas, samtidigt som 
vårdtyngden har ökat och vården blivit mer avancerad. Informanterna uppger att de behöver 
gå in i vården själva för att täcka luckor i bemanningen, vilket resulterar i att de inte kan 
arbeta med sitt chefsuppdrag. Informanterna uppger också att det är för låg grundbemanning 
och vid frånvaro behöver de ringa in extra personal som ökar kostnader för verksamheten. 
 
Det är för låg grundbemanning, inte i förhållande till platser utan till de patienter vi vårdar, 
de patienter som låg på IVA förr ligger ju hos oss idag. (Informant 5) 
 
Informanterna påpekar att personalen byter arbetsplats oftare än för några år sedan. Detta tros 
bero på en stor efterfrågan på sjuksköterskor och undersköterskor och att personalen kan få 
bättre arbetsvillkor som till exempel färre helgturer eller högre lön på annan arbetsplats. 
Samtidigt uppger två informanter att vissa personalgrupper är stabila, exempelvis när det 
gäller personalen som arbetar inom nattgrupper där personalomsättningen är liten. 
 
Hälsa 
Kategorin beskriver hur arbetssituationen påverkar informanterna på fritiden samt hur de mår. 
 
Privatliv 
Informanterna uppger att deras privatliv påverkas av arbetet. De upplever fysiska problem i 
form av sömnsvårigheter och oro, men också att deras fritid blir påverkad då de inte hinner 
med fritidsaktiviteter som till exempel träning. 
 
… men jag har liksom inte kunnat träna ee, för jag har jobbat långa dagar … Jag känner att 
jag blir tröttare om jag inte tränar. (Informant 1) 
 
Informanterna tycker också att deras familjeliv blir påverkat då de till exempel inte stannar 
hemma med sina barn om de blir sjuka eftersom de upplever att det finns mycket att göra på 
arbetet och att de inte kan vara borta. Flera av informanterna uppger att de måste arbeta över 
för att hinna med sina arbetsuppgifter och om de inte skulle arbeta övertid uppstår 
skuldkänslor gentemot deras kollegor som arbetar övertid. 
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…man får alltid ångest så fort barnen är sjuka … det går ju inte när man är chef… man är 
alltid uppbokad… så jag vabbar aldrig. (Informant 3) 
 
För att kunna möta personal och vara närvarande brukar informanterna börja arbeta tidigt på 
morgonen och sluta sent för att kunna träffa grupper som arbetar olika skift. Detta påverkar 
chefernas privatliv och fritid. 
 
Oro 
Informanterna uppger många gånger stress, dels på grund av den bristande bemanningen och 
att inte kunna tillsätta tjänster, dels på grund av att inte kunna upprätthålla kvaliteten på 
arbetsplatsen som de ansvarar för. 
 
Flera av informanterna beskriver uppgivenhet, orkeslöshet och koncentrationsproblem på 
grund av stor arbetsbelastning.  
 
Just nu påverkar det mycket eftersom jag blev så otroligt trött att jag inte orkade jobba nu 
några dagar. (Informant 6) 
 
Sju informanter uppger att de har funderat på att lämna sitt uppdrag på grund av stor 
arbetsbelastning och tycker att det är orimligt med alla krav som ställs på dem och det 
bristande stöd från organisationen. 
 
Förra veckan började jag fundera om det är detta jag vill. Man tänker att det är nu det är en 
svacka och att det ska bli bättre. Men sen kan man ju fundera lite ibland…om det är det här 
jag vill göra. Men inte just nu, och jag känner att jag inte kan lämna personalen här i sticket 
på det viset nu när det är en tung tid. Men om det ska fortsätta så här så, nej då skulle jag inte 
orka. (Informant 6) 
 
Informanterna uppger ett stort ansvar för sina medarbetare och deras arbetsmiljö samtidigt 
som det många gånger anses vara ohållbart att fortsätta som första linjens chef på grund av 
alla krav som ställs och den bristande tillgången på kvalificerad personal. 
 
DISKUSSION 
Metoddiskussion 
Design 
Den kvalitativa forskningen innebär att forskaren studerar problemet i olika sammanhang som 
är unika för varje individ. En kvalitativ forskning innebär också att presentera de erfarenheter 
som skiljer sig från varandra men också de som är gemensamma för olika individer (Polit & 
Beck 2008). Den kvalitativa forskningen tillför ny kunskap genom samarbete mellan forskare 
och informanter där forskarens tolkning av insamlade data leder till forskningsresultat 
(Lundman & Graneheim 2004). 
 
Studiens syfte var att undersöka hur den psykosociala arbetsmiljön påverkas av 
personalomsättning, rekrytering och kompetensförsörjning för första linjens chefer med 
rekryteringsansvar för numerärt stora yrkeskategorier inom vård och omsorg. För att beskriva 
informanternas erfarenheter valdes en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Syftet var 
att söka fördjupad förståelse för frågeställningen genom att intervjua informanter som fick 
beskriva sina erfarenheter av personalomsättning, rekrytering och kompetensförsörjning, och 
hur detta påverkar deras arbetsmiljö. Kvalitativa studier är lämpade för att beskriva en 



 

10 
 

situation eller ett problem ur ett helhetssynperspektiv, vilket kan leda till ny kunskap inom 
området genom att analysen är en tolkning av data som görs av forskaren som är aktivt 
involverad i analysprocessen (Polit & Beck 2017, s. 463). 
 
En kvalitativ intervjustudie är lämplig för att beskriva informanternas erfarenheter och hur 
dessa påverkas av olika faktorer (Trost 2010, ss. 31-35). En kvalitativ forskning innebär att 
författarens tolkning kan vara en nackdel då författaren har sin förförståelse för fenomenet, 
därför presenterades författarnas förförståelse i studien. Författarna har flera gånger under 
analysprocessen diskuterat för att säkerställa att förförståelsen inte färgat resultatet och 
äventyrat studiens trovärdighet. 
 
Urval 
Författarnas tanke var att intervjua chefer från olika verksamheter inom vård- och 
omsorgsverksamheter varför en författare kontaktade första linjens chefer inom 
landstingsdriven slutenvård och den andra författaren kontaktade första linjens chefer inom 
den kommunala vården. Eftersom författarna delade upp intervjuerna och utförde fyra 
intervjuer var anses det som brist i studien då en intervju innebär en interaktion mellan 
författare och informant och följdfrågor varierar beroende på den interaktionen. Tanken var 
att cheferna skulle ansvara för personal inom olika yrkeskategorier som till exempel 
sjuksköterskor och undersköterskor, samtidigt såg författarna skillnader beroende på 
verksamheter då sjuksköterskor har en annan chef än undersköterskor inom den kommunala 
vården, likaså tillgång på stödfunktioner beroende på verksamheter, därför skulle en studie 
fokuserad på en verksamhet kunna ge ett annat resultat.  Detta skulle enligt författarna bidra 
till en bredare kunskap inom området. Författarna kontaktade chefer inom två 
verksamhetstyper (kommunal respektive landstingsdriven vård), detta kan vara en brist i 
studien då resultatet kan bli annorlunda om urvalet skulle utökas med chefer från flera 
verksamhetstyper. 
 
Efter godkännande av verksamhetschef och områdeschef kontaktades första linjens chefer 
efter telefonlista/listning på webbsida, detta anses av författarna vara bidragande till studiens 
trovärdighet då informanterna inte var utvalda av verksamhets- och områdeschef eller 
författarna.  
 
Datainsamling 
Enligt Trost (2010) har den intervjuades rätt att bestämma över platsen för intervjun betydelse 
för att öka känslan av trygghet under intervjutillfället, därför har författarna tillfrågat 
informanterna om tid och plats för intervjuerna. 
 
Det är viktigt att informanter får en utförlig information om att all data ska behandlas 
konfidentiellt, vilket betyder att ingen ska kunna veta vem som har sagt vad (Trost 2010), 
detta uppnåddes genom att inte nämna exakt inom vilka verksamheter informanterna arbetar 
och att bara författarna hade tillgång till data. Informanterna fick samma frågor, något som 
stärker trovärdigheten, därefter ställdes följdfrågor beroende på informantens svar. Författarna 
har ställt samma frågor till de intervjuade, men följdfrågorna kan ha berott på författarens 
egen uppfattning och tolkning av informantens svar. Detta anses som en fara för 
trovärdigheten, samtidigt som följdfrågor ger möjlighet för informanten att på ett djupare sätt 
beskriva sina erfarenheter av frågeställningen.  
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Studiens trovärdighet 
Studiens trovärdighet belyses genom noggrann beskrivning av urval, datainsamling och 
analys. En noggrann beskrivning är en grund för att belysa studiens överförbarhet som 
betyder att studien skulle kunna upprepas med samma förutsättningar och få ett likvärdigt 
resultat. Detta är troligen möjligt då de intervjuade personerna arbetade inom olika 
verksamheter och på olika ställen i landet, något som styrker studiens trovärdighet. Samtidigt 
är det möjligt att resultatet kan bli annorlunda om chefer från andra verksamheter skulle ingå i 
studien. Antalet intervjuer bestämdes utifrån när mättnad uppnåddes, dvs. när ytterligare 
intervjuer inte skulle tillföra något nytt. Om mättnad inte skulle uppnås efter åtta intervjuer 
skulle ytterligare intervjuer genomföras.  Åtta intervjuer visades vara tillräckligt för att 
mättnad skulle uppnås. 

Analys 
Eftersom syftet med arbetet var att beskriva erfarenheter av hur personalförsörjning och 
rekrytering påverkar första linjens chefers arbetsmiljö tyckte författarna att en innehållsanalys 
var lämplig, men innehållsanalys kräver som alla andra kvalitativa metoder mycket 
självdisciplin. Att analysera texten med en induktiv ansats betyder att förförståelse ska läggas 
åt sidan och att författaren låter texten tala för sig själv utan att lägga in sin egen tolkning 
(Graneheim & Lundman 2008). Detta ansågs vara svårt för författarna då en tolkning sker 
omedvetet beroende av egna erfarenheter. För att undvika egen tolkning och för att få en så 
trovärdig presentation av resultatet som möjligt diskuterades tolkningen av texten mellan 
författarna. 
 
Resultatdiskussion 
De rekryterande cheferna upplever att det råder brist på kvalificerad personal, att det är svårt 
att rekrytera och trygga kompetensförsörjningen. Studiens resultat är samstämmigt med den 
bild av personalomsättning, rekrytering och kompetensförsörjning som beskrivits av bland 
annat Sveriges kommuner och landsting (2014), Arbetsmiljöverket (2018) och Svenskt 
Näringsliv (2018). Studien visar också att dessa faktorer inverkar negativt på den 
psykosociala arbetsmiljön för chefer inom vård och omsorg, vilket också stöds av 
Arbetsmiljöverkets (2018) projektrapport om arbetsmiljön för första linjens chefer inom vård 
och omsorg. Personalomsättning och rekrytering beskrivs i denna rapport som riskfaktorer för 
ohälsosam arbetsbelastning. 
 
En stor del av informanternas arbetstid upptas av frågor kring personalomsättning, rekrytering 
och kompetensförsörjning, vilket leder till att de inte hinner arbeta med annat som står i deras 
uppdragsbeskrivning. En sådan brist på kontroll i arbetet inverkar negativt på den 
psykosociala arbetsmiljön och är en faktor associerad med att avsluta ett chefsuppdrag, vilket 
även Skagert, Dellve och Ahlborg (2011) belyser. Bristen på personal gör att cheferna blir en 
del av vakanslösningen och tvingar dem att arbeta kliniskt. Att ofta ha patientkontakt är som 
vi tidigare sett också en faktor associerad med att avsluta ett chefsuppdrag (Skagert, Dellve & 
Ahlborg 2011). Flera av de chefer som blev intervjuade har tankar på att avsluta 
chefsuppdraget. Att många första linjens chefer inom vård och omsorg avslutar sitt uppdrag 
beskrivs också av Arbetsmiljöverket (2018).  
 
Flera av informanterna upplever att arbetet medför för höga krav och en för hög 
arbetsbelastning vilket orsakar stress, uppgivenhet, trötthet och orkeslöshet. De intervjuade 
cheferna uppgav att en orsak är att ständigt vara nåbar, samt att behöva anpassa arbetstiderna 
för att kunna vara tillgänglig även för medarbetare som arbetar obekväm arbetstid som kväll 
och natt. Att som chef och arbetsledare inom vården uppleva trötthet/utmattning relaterat till 
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arbetet och det att ständigt vara nåbar som en orsak till tröttheten har tidigare belysts av 
Steege, Pinekenstein, Arsenault Knudsen och Rainbow (2017).  En av informanterna hade 
veckan innan intervjun varit så trött och inte orkat arbeta på grund av den höga 
arbetsbelastningen. Detta stöds också av Arbetsmiljöverket (2018) som beskriver ständig 
nåbarhet som en riskfaktor för ohälsosam arbetsbelastning. 
 
Informanterna upplevde gott stöd från sin närmaste chef, men inte från ledningen. Att första 
linjens chefer får stöd från sin chef beskrivs också av Arbetsmiljöverket (2018). Socialt stöd 
från chefer och ledning är viktigt för chefers hälsa (Dellve, Andersson och Jutengren 2013). 
Flera av de förutsättningar som framhålls som viktiga faktorer för chefers hållbarhet återfinns 
som brister i informanternas arbetssituation, exempelvis kontroll och självbestämmande, 
möjligheter att anpassa arbetet och organisatoriska stödfunktioner, liksom enligt 
Arbetsmiljöverkets lagar och föreskrifter viktiga psykosociala arbetsmiljöfaktorer som balans 
mellan krav och resurser och en rimlig arbetsbelastning. Det organisatoriska stödet från HR 
kring rekrytering och kompetensförsörjning uppgavs genomgående som mycket dåligt. Att 
arbeta med personalomsättning, rekrytering och kompetensförsörjning under informanternas 
förutsättningar inverkar negativt på de beskrivna psykosociala arbetsmiljöfaktorerna samt 
påverkar intentionen att avsluta chefsuppdraget. 

SLUTSATSER 
Studiens resultat visar att första linjens chefer upplever att rekrytering, personalomsättning 
och kompetensförsörjning tar mycket av deras arbetstid. Första linjens chefer upplever ett 
bristande stöd från den egna organisationen i dessa frågor och tycker att stödet borde omfatta 
mer praktisk hjälp med rekrytering. Det uppmärksammades också att stödet från HR och 
andra stödfunktioner bör vara mer tydligt och tillgängligt för chefer inom vård och omsorg. 

Att arbeta som första linjens chef inom vård- och omsorgsorganisationer är ett krävande och 
komplext uppdrag vilket gör att det behövs fortsatt forskning och åtgärder inom 
organisationer för att stödja chefer och förbättra deras arbetsmiljö. 
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Verksamhetschefens godkännande av datainsamling   

  

Vi är två studenter som studerar Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande 

ledarskap inom vård och omsorg, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett 

examensarbete på 15 högskolepoäng. 

 

Syfte med examensarbetet är att undersöka hur kompetensförsörjningen inom vård- och 

omsorgsverksamheter påverkar chefers arbetsmiljö. 

 

Vård- och omsorgsorganisationer är under en ständig utveckling och ställer stora krav på 

medarbetare med rätt kompetens.  Efterfrågan på vård- och omsorgspersonal är större än 

utbudet, vilket kan resultera i svårigheter att säkerställa tillgång och kvalitet i vård och 

omsorg. Kompetensförsörjningsfrågor har ett nationellt engagemang, exempelvis arbetar 

Socialstyrelsen med ett nationellt planeringsstöd (NPS) som hjälp till Landsting och regioner i 

kompetensförsörjningsfrågor och Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tagit fram 

material som kan användas för att stötta verksamheter i rekryteringsutmaningen. Mot denna 

bakgrund vill vi undersöka om, och i så fall hur, den psykosociala arbetsmiljön för chefer med 

rekryteringsansvar för numerärt stora yrkeskategorier inom vård och omsorg påverkas. 

 

Metoden i examensarbetet är kvalitativ. Datainsamling kommer att ske genom individuella, 

semistrukturerade intervjuer med chefer med rekryteringsansvar för sjuksköterskor och 

undersköterskor/vårdbiträden i kommunal omsorg och landstingsdriven slutenvård. Intervjun 

kommer att ske i ett förbokat rum på intervjupersonens arbetsplats och tar 1-2 timmar i 

anspråk. 

 

Informationsbrev och blankett för samtycke skickas via mail efter verksamhetschefs 

godkännande. Uppgifter som kan identifiera deltagare tas bort och ingen obehörig kommer att



 

 
 

 ha tillgång till datamaterialet. Vid publicering kommer det analyserade resultatet att vara 

avidentifierat. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring.  

Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare.  

 

Hälsningar  

 

Camilla Torbjörnsdotter   Marzena Tomaszewska 

E-post: S140206@student.hb.se E-post: S162664@student.hb.se 

Tfn: 070-286 57 12   Tfn: 076-228 29 48 

 

Handledare: Agneta Kullén Engström 

Titel: Universitetslektor 

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 

Högskolan i Borås  

E-post: agneta.kullen_engstrom@hb.se Tfn:033-435 47 03 

 

 

Godkännande  

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Camilla Torbjörnsdotter och 
Marzena Tomaszewska genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits.  

 

 

 

_______________________________  

Namn  

 

 

_______________________________ 

Titel/Verksamhet/Ort/Datum 

 
 
 



 

 
 

 
      Bilaga 2 

 
 
 
 
 
Gemensamma frågor till informanter 

 

Personalomsättning 

Hur är personalomsättningen i din verksamhet? 

 

Rekrytering och kompetensförsörjning 

Hur upplever du tillgången på rätt kompetens vid rekrytering av medarbetare? 

Hur påverkas övriga arbetsuppgifter av personalomsättning, rekrytering och 
kompetensförsörjning? 

 

Psykosocial arbetsmiljö 

Hur upplever du att personalomsättning, rekrytering och kompetensförsörjning påverkar din 
psykosociala arbetsmiljö? 

 

Krav och resurser 

Hur upplever du de krav som ställs på dig och de resurser du har relaterat till 
personalomsättning, rekrytering och kompetensförsörjning? 

 

Socialt stöd/organisatoriskt stöd 

Vilken hjälp får du av din chef och stödfunktioner (exempelvis HR) i personalomsättnings-
/rekryterings-/kompetensförsörjningsfrågor? 

 

Balans arbete/fritid 

Hur upplever du att personalomsättning/rekrytering/kompetensförsörjning påverkar balansen 
arbete/fritid? 
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