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Sammanfattning    

Chefskapet medför ett stort ansvar för att medarbetarna ska må bra. Samtidigt är 

chefspositionen inom vård och omsorg en svår och utsatt situation att arbeta i. Det är flera 

olika faktorer som gör rollen som chef inom vård och omsorg mer komplex än inom andra 

organisationer. Forskning visar att dessa chefer är i behov av både socialt och 

organisatoriskt stöd för att lyckas i sitt chefskap. Studien utforskar vilken roll det 

organisatoriska stödet spelar för det hälsofrämjande ledarskapet. Syftet var att undersöka 

hur det organisatoriska stöd enhetschefer inom vård- och omsorgssektorn får påverkar det 

stöd de ger sina medarbetare samt resursers inverkan på det stöd chefer ger. Kvantitativ 

forskningsmetod användes i form av en tvärsnittsstudie där en webb-enkät skickades ut 

till vård- och enhetschefer i Västra Götalandsregionen. Deltagarna som besvarade 

enkäten var 52 chefer (45 kvinnor, 6 män) mellan 35 och 65 år. Data har analyserats med 

hjälp av en serie enkla regressionsanalyser. Resultaten visade att chefer som inte upplevde 

brist av stöd från specialister (såsom IT- och personalavdelning) upplevde i högre grad 

att de kunde göra sin medarbetare mer delaktiga. Även att inte uppleva brist på resurser 

var associerat med att enhetscheferna upplevde sig kunna erbjuda sina medarbetare 

utvecklingsmöjligheter, som är sammankopplat med arbetsengagemang. Dålig insyn i 

medarbetargruppen eller anse sig ha otillräcklig tid korrelerade med uppfattningen att 

anse sig inte kunna strukturera upp sina medarbetares arbete. Således fann författarna fog 

för att det stöd och resurser chefer inom vård och omsorg har tillgång till, påverkar hur 

de har möjlighet att arbeta med hälsofrämjande insatser. 

 

 

Nyckelord: Hälsofrämjande ledarskap, organisatoriskt stöd, hållbart medarbetarskap, 

Gothenburg Maneger Stress Inventory (GMSI), Chefskap i vård- och omsorg 
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INLEDNING 

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter står det att arbetsgivaren och chefer i verksamheten är 

ytterst ansvariga för att trygga en god arbetsmiljö och att förebygga risk för ohälsa för 

medarbetarna (Arbetsmiljöverket 2017, ss. 25-28). Forskning visar att under de senaste 

decennierna finns en ökande trend inom arbetsrelaterad ohälsa samt en hög 

personalomsättning inom vård och omsorg (Strömgren, Dellve & Eriksson 2017, s. 178). 

Det väcker frågor om varför det är så. Chefer inom vård och omsorg har ett omfattande 

ansvar när det gäller att arbeta hälsofrämjande på arbetsplatsen. Forskningsbaserad 

kunskap om vad som främjar en god arbetsmiljö och dokumenterade erfarenheter om hur 

denna kunskap kan tillämpas i praktiken finns också. Hur kommer det sig att de inte 

omsättas i verksamheten? Vilka hinder finns som gör att kunskaperna inte kan 

understödjas och tillämpas? I det här examensarbetet intresserar sig författarna för det 

organisatoriska stödet som chefer har tillgång till och undersöker om detta är relaterat till 

deras egen tendens att arbeta hälsofrämjande på sina arbetsplatser. 
 

BAKGRUND 

Sjukskrivningar relaterade till stress, stressrelaterade besvär och mental ohälsa har ökat 

det senaste 10 åren (Dellve & Wikström 2006, s. 6) där arbetsrelaterad stress är särskilt 

hög inom vård- och omsorgssektorn (Strömgren, Dellve & Eriksson 2017, s.178). 

Konsekvenserna yttrar sig i ökad sjukfrånvaro, utmattningssyndrom och depression 

(Orvik, Dellve & Eriksson 2013, s. 849). År 2016 representerade kvinnor nästan dubbelt 

så många sjukskrivningar som män samt att stress och psykosociala diagnoser är den 

högst representerade orsaken (Försäkringskassan 2016, ss. 1-8). 
 

I Arbetsmiljölagen 1§ står det att ”Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall 

i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö” (AML 1977: 1160). I 

Arbetsmiljöverkets stadgar står även att 1§ ”Syftet med föreskrifterna är att främja en god 

arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala 

förhållanden i arbetsmiljön” (AFS 2015:4, s. 5). Arbetsmiljöverket fastslår vidare att 

arbetsgivare och chefer i verksamheten är ytterst ansvariga för att identifiera risker som 

kan ge upphov till att medarbetare hamnar i stressiga situationer och att de har en 

skyldighet att förebygga sjukfrånvaro (Arbetsmiljöverket 2017 ss. 25-28). 
 

Ett flertal forskningsstudier framhåller brister i ledarskap och den psykosociala 

arbetsmiljön som viktiga faktorer för den ökade ohälsan bland vårdpersonal (Hansen, 

Sverker & Näswall 2008, s. 14; Dellve & Wikström 2006, s. 6; Dellve & Wikström 2009, 

s. 932). Ljungblad, Granström, Dellve och Åkerlind, (2014 s. 97) visar i sin studie av 

arbetssituationen i äldreomsorg och LSS-verksamhet att personal som upplever en bättre 

psykosocial miljö på arbetsplatsen även har en bättre självupplevd hälsa och mindre 

registrerad sjukfrånvaro. En studie av Hujis, Koppes, Taris och Blonk (2017 s. 8) har 

påvisat ett samband mellan å ena sidan rimligare psykologiska krav och mer socialt stöd 

från ledning och mindre risk att utveckla depressiva symptom å den andra sidan. I en 

litteraturöversikt gällande chefers inverkan på sina medarbetare drog Skakon, Nielsen, 

Borg och Guzman (2010, s. 117) slutsatsen att chefers affektiva välmående och 

stressnivåer i sin tur påverkar medarbetarnas välmående och stressnivåer. Vidare hittade 

de starkt stöd för att positiva ledaregenskaper, så som stöd, feedback, tillit och omsorg 

om medarbetarna, korrelerade med välmående och låga stressnivåer hos medarbetarna 
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samt hur väl de hanterade stress. Man såg även att goda relationer mellan chef och 

medarbetare innebar mindre stress och ökad arbetstillfredsställelse (Skakon et al. 2010, 

s.119; 131). I en annan litteraturöversikt konstaterade Westerholm (2008, s. 38) att det 

fanns måttligt vetenskapligt stöd för att bristande socialt stöd i arbetet bidrar till 

depressions- och ångesttillstånd. I sin litteraturgenomgång drar han slutsatsen att sociala 

stödfaktorer från arbetsledning och arbetskollegor påverkar såväl upplevelsen av psykisk 

arbetsbelastning som upplevelsen av höga arbetskrav, och att socialt stöd kan verka som 

en skyddsfaktor mot psykisk arbetsrelaterad ohälsa (Westerholm 2008, s. 5). 
 

Enligt Larsson (2008, s.18) saknas enhetlig beteckning för chefer inom vården. I 

Arbetsmiljöverkets rapport (2018, s. 5) definieras den chef som arbetar närmst den 

operativa personalen som första linjens chef-, enhetschef- eller sektionschef- inom vård 

och omsorg. I föreliggande studie har författarna valt att benämna dessa chefer som 

enhetschef inom vård och omsorg eller vårdenhetschef då det är den vanligaste titeln de 

tillfrågade cheferna själva använde. I litteraturgenomgången är benämningarna sämre 

definierade och epiteten chef eller vårdchef används genomgående. 
 

Chefskapet - en utsatt situation 

Bergman (2011 s. 724) har hävdat att flertalet chefer inom hälso- och sjukvården upplever 

sig behöva stöd och handledning i sin chefs- och ledarroll, och påpekar att ledarskap 

sällan ingår i deras ursprungsutbildningar. I vårdyrket och dess arbetsplatser finns 

dessutom faktorer som gör rollen som chef mer komplex än i många andra organisationer, 

vilket i högre grad får konsekvenser för deras egen hälsa. Det kan till exempel handla om 

etiska och moraliska överväganden där de tvingas kompromissa mellan personalens 

arbetsmiljö och patientens välbefinnande, organisationens vårdkvalitet eller budgetramar 

(Berman 2011, s. 108). Som chef kan ens integritet och värdighet stå på spel när man 

tvingas balansera ekonomiska värden, så som produktivitet och effektivitet, mot 

vårdkvalitet eller arbetsmiljö (Dellve & Eriksson 2016, s. 16). Med integritet avses 

förmågan att kunna arbeta i enlighet med personliga värderingar och övertygelser, att 

kunna genomföra sitt arbete inom rimliga arbetsvillkor (Orvik, Dellve & Eriksson 2013, 

s. 850), samt att kunna utföra ett fackmannamässigt jobb (Dellve & Eriksson 2016, s. 16). 

När aspekter av integriteten hotas så finns en risk för ökade hälsoproblem (Orvik, Dellve 

& Eriksson 2013, s. 850). I intervjustudier har chefer uttryckt behov av stöd att hantera 

integritet- och värdedilemman (Dellve, Andreasson & Jutengren 2013, s. 867). 
 

En annan hälsorelaterad faktor som hör vårdchefens yrke till är så kallade lojalitets- och 

identitetskonflikter. Det innebär att det uppstår slitningar mellan grundprofessionen och 

chefskapet (Dellve & Wikström 2006, s. 22). Olika strategier används för att bygga 

legitimitet i ledarskapet. En strategi utgår ifrån grundprofessionen, förtroende för 

sakkunnigheten (Wikström, Dellve, Arman & Tengelin 2011, ss.12-14) och att man 

därmed betonar vikten av fortsatt kliniskt arbete som en del av ledarskapet (Dellve & 

Wikström 2006, ss. 22-26). Den andra strategin är istället att gå in i chefskapet fullt ut 

och prioriterar det strategiska, organisatoriska arbetet och medarbetarskapet. Vilken 

strategi man använder är centralt för vilket inflytande man får, hur man uppfattas av sina 

medarbetare samt hur hela verksamheten uppfattas (Wikström et al. 2011, ss. 12-14). 

Även i den här typen av konflikter finns en efterfrågan på stöd bland chefer inom vården 

(Dellve, Andreasson & Jutengren2013 s. 867). 
 



 3 

I sin studie gällande chefers tidsanvändning och stress inom vården, beskriver Wikström, 

Dellve, Arman och Tengelin (2011, s. 4) en fragmenterad och stressande situation för 

första och andra linjens chefer inom sjukvården. Genom observationer har man sett att 

arbetet består av omedelbara och akuta ställningstaganden och möten, dvs. ett slags ad-

hoc-beteende, snarare än en förutbestämd och planerad tillvaro (Wikström et al. 2011, s. 

60). Deltagarna i observationsstudien fick bära pulsklocka, där man kunde urskilja ett 

mönster. Resultaten visade att oplanerade möten och återkommande avbrott i arbetet 

ökade pulsen och gav ett högre stresspåslag hos deltagarna. Man såg även pulshöjningar 

vid situationer som upplevdes som antingen betydelsefulla prestationer, konfliktfyllda 

eller svårlösta (Wikström et al. 2011, s. 39). Jämfört med andra branscher tillbringade 

chefer inom sjukvården en påfallande mindre andel av sin arbetstid tillsammans med den 

egna överordnade chefen, tid som istället ägnades tillsammans med sina egna 

medarbetare (Wikström et al. 2011, s. 37). 
 

Chefer inom vård- och omsorgssektorn eftersöker även stöd i att hantera och hitta balans 

mellan arbete och återhämtning (Dellve, Andreasson & Jutengren 2013, s. 867). Brist på 

återhämtning vid långvarig arbetsrelaterad stress ger negativa hälsoeffekter samt påverkar 

funktion och prestation (Wikström et al. 2011, s. 16). En stödjande arbetsplatskultur som 

legitimerar gränssättning vid för hög arbetsbörda samt bekräftelse från högre chefer anses 

vara viktigt bland tillfrågade chefer (Wikström et al. 2011, s. 20). I en rapport gällande 

upplevelsen av chefskap inom sjukvård och möjligheten att kunna påverka sin egen 

arbetssituation (Tengelin et al. 2011, ss. 10-11) beskrivs att chefer eftersöker en mer 

öppen kommunikation och utrymme att få samtala om sin egen stress och sina problem i 

arbetet utan att behöva uppfattas som svaga i sin yrkesroll. Deltagarna gav uttryck för att 

starka och självständiga chefer premieras i anställningsprocessen och att normen av 

chefskapet är präglat av att inte ha eller visa svagheter (Tengelin et al. 2011, s. 20). 
 

I en studie av Dellve, Andreasson och Jutengren (2013, s. 868) har man sett att chefers 

yrkesprofessionella stöd i arbetet så väl som stöd i privatlivet är faktorer som påverkar 

chefers välmående och hållbarhet. Den kan antas att arbetstider och schemaläggning 

skulle kunna påverka tillgång till det privata stödet och finnas i åtanke gällande hållbarhet 

och hälsofrämjande insatser. Chefer inom vården efterfrågar mer stöd och möjlighet att 

minska övermäktig arbetsbörda genom avlastning, men även genom utrymme för 

flexibilitet beträffande arbetstider. Även att begränsa arbetstiden upplevs som stressande 

när arbetsbördan är svår att hinna med inom ordinarie arbetstid (Dellve & Wikström 2006, 

s. 27). En hög grad av egenkontroll framhålls som en resurs som skulle kunna motverka 

ohälsa (Dellve & Eriksson 2016, s. 27). Brist på egenkontroll i chefernas arbete kan få 

konsekvenser som t.ex. en upplevelse av tidsbrist, överengagemang, utebliven 

återhämtning och stressrelaterad ohälsa (Dellve & Eriksson 2016, s. 29). 
 

Stöd i chefskapet 

Dellve och Wikström (2006, s. 36) identifierar två olika principer för stöd vid 

nyanställning för chefer inom vård och omsorg. Den ena, den så kallade traderings- och 

socialiseringsprincipen, bygger på inskolning och kollegialt stöd i form av självskapade 

eller organisatoriskt skapade kontakter med andra chefer. Det vill säga, ett socialt stöd 

med sin grund i sociala relationer på arbetsplatsen. Denna princip menade cheferna inte 

alltid var fördelaktig eftersom det finns en risk att nyanställda då ärver tidigare osunda 

och ineffektiva åsikter som finns på den lokala arbetsplatsen. Den andra principen följer 
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ett mer konkret utformat ledarskapsstöd och kan beskrivas som en strategiskt inriktad 

kompetensutveckling i form av någon form av systematiskt och sekventiellt 

introduktions- och ledarskapsprogram, organiserad handledning, organiserade nätverk 

och stödresurser från organisationens personalfunktion. Den senare principen är mer 

ledarskapsbaserad än den tidigare, där grundprofessionen hos vederbörande får en större 

roll (Dellve & Wikström 2006, ss. 36-37). 
 

Chefers erfarenhet och antalet anställda de har ansvar för (dvs. kontrollspann) påverkar 

betydelsen av stöd från ledning, kollegor och externt stöd. Kortare erfarenhet och större 

kontrollspann är relaterat till ett större behov av stödresurser, där stödet även har 

betydelse för chefernas hållbarhet över tid (Dellve, Andreasson & Jutengren 2013 s. 873). 

Man har sett att god samverkan mellan chefskollegor och medarbetare påverkar chefernas 

hälsorelaterade hållbarhet och deras tendens att söka sig till en ny arbetsplats. Vardagliga 

nära relationer ökar möjligheterna att möta utmaningarna i deras arbete på ett hållbart sätt 

(Dellve, Andreasson & Jutengren 2013, s. 874). Generellt socialt stöd till chefer inom 

vården korrelerar med lägre upplevelse av stress. Graden av emotionellt stöd samvarierar 

omvänt med chefers utmattning och stressnivå samt graden av instrumentellt stöd (dvs. 

råd, information och praktiskt stöd i arbetet) samvarierar med en högre grad av lärande 

och mindre stress (Lindholm 2006, ss. 304-307). 
 

Dellve (Dellve, Skagert & Vilhelmsson 2007, ss. 473-475; Dellve & Wikström 2009, s. 

937) har undersökt huruvida ledarskapet har effekter på medarbetarnas hälsa. 

Återkommande i dessa studier är att chefer efterfrågar organisatoriskt stöd i form av 

utbildning. Detta tycks vara en av de viktigaste förutsättningarna för att kunna bedriva 

hälsofrämjande arbete. Dellve och Eriksson (2016, s. 26) menar att det är nödvändigt med 

ett gott organisatoriskt stöd för att kunna fortsätta bedriva utvecklingsarbeten och för att 

undvika en ohållbar arbetssituation. Organisatoriskt stöd innebär till exempel att stöd från 

administrativ personal finns enkelt tillgänglig, att regler och policys stöder, snarare än 

motverkar den praktiska verksamheten och att cheferna i sin tur har stöd från sin egen 

överordnade chef. 
 

 

PROBLEMFORMULERING 

Forskning från de senaste decennierna visar att arbetsrelaterad ohälsa inom vård och 

omsorg ökar (Strömgren, Dellve & Eriksson 2017, s.178). Det finns idag kunskap kring 

hur man ökar medarbetares hållbarhet och bedriver ett hälsofrämjande ledarskap. Men 

om denna kunskap inte används för att förebygga och minska arbetsrelaterad ohälsa, 

måste man undersöka vilka faktorer som hindrar chefer från att praktiskt tillämpa det.  

Saknar chefer de organisatoriska förutsättningarna eller det stöd som krävs för att kunna 

arbeta hälsofrämjande? I aktuell forskning inom området poängteras att chefer behöver 

socialt stöd såväl som organisatoriskt stöd för att lyckas med sitt uppdrag.  
 

 

SYFTE 

Syftet var att undersöka hur det organisatoriska stöd enhetschefer inom vård- och 

omsorgssektorn får påverkar det stöd de ger sina medarbetare samt resursers inverkan på 

det stöd cheferna ger sina medarbetare. 
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METOD 

Metoden som används är en tvärsnittsstudie med en deduktiv ansats. Studien är 

genomförd via webbenkät som gav kvantitativa data på chefers subjektiva upplevelse av 

sin arbetssituation, genom en femgradig rangordnad ordinal-skala. För att kunna beräkna 

eventuella korrelationer användes faktoranalys för att säkerhetsställa att frågorna mätte 

samma sak, därefter beräknades ett medelvärde som representerade samtliga av 

deltagarnas svar i den aktuella variabeln. Sedan undersöktes eventuella samband. 

 

Deltagare 

Deltagare var 52 vårdenhetschefer (45 kvinnor, 6 män och 1 med okänd könsidentitet), 

mellan 35 och 65 år (M = 51,3, Sd = 7,5) inom öppen och slutenvård på sjukhus i Västra 

Götalandsregionen. Merparten av deltagarna uppgav sin befattning som vårdenhetschef, 

med undantag för fyra deltagare som uppgav sin befattning som enbart enhetschef 

och/eller sektionschef/avdelningschef. Av samtliga deltagare var 48 legitimerade 

sjuksköterskor, varav 22 var specialistutbildade. Följande yrkesgrupper fanns 

representerade: Sjuksköterska, anestesisjuksköterska, barnsjuksköterska, barnmorska, 

specialistsjuksköterska, ambulanssjuksköterska, intensivvårdssjuksköterska, operations-

sjuksköterska, medicinsk sekreterare, socionom, sociolog och undersjuksköterska. Antal 

anställda de ansvarade för varierade mellan 3 och 120 (M = 43,2, Sd = 20,7). Deras 

erfarenhet av att inneha en chefsposition varierade mellan 0 och 35 år (M = 8,25, Sd = 

8,2). 
 

Datainsamling 

Datainsamling pågick under våren 2019, veckorna 13-17. Den påbörjades genom att ett 

informationsbrev och tillförfrågan om godkännande skickades ut via e-post till samtliga 

verksamhetschefer inom öppen- och slutenvården i Västra Götalandsregionen. E-

postadresserna erhölls via Västra Götalandsregionens intranät för medarbetare. En 

påminnelse skickades ut efter 14 dagar. Av de tillfrågade verksamhetscheferna gav 22 sitt 

godkännande, en avböjde och resterande återkopplade ej. Till de verksamheter som gav 

sitt godkännande skickades sedan en webbenkät ut till samtliga vårdenhetschefer under 

tillförfrågad verksamhetschef, med undantag för de verksamheter där vårdenhetscheferna 

själva återkopplat till oss gällande intresse av deltagande, i de fallen skickades ej enkät ut 

till de kvarvarande vårdenhetscheferna i verksamheten. Efter att enkäten gått ut till 

vårdenhetscheferna inkom ytterligare tre godkännande från verksamhetschefer, varvid de 

nya deltagarna erhöll enkäten löpande under insamlingsveckorna. En påminnelse för 

enkäten skickades ut efter 14 dagar. Slutligen skickades enkäten ut till 119 deltagare 

varvid 52 deltagare svarade, vilket gav en svarsfrekvens på 43 %. 
 

Webbenkäten tillverkades i SUNET Survey, med utvalda relevanta frågor hämtade ur 

Gothenburg Maneger Stress Inventory, GMSI (Eklöf, Pousette, Dellve, Skagert, & 

Ahlborg, 2010), ett validerat frågeinstrument gällande mätning av stressexponering, 

copingbetende och copingresurser bland första och andra linjens chefer inom offentlig 

vård och omsorg. Webbenkäten bestod av 76 frågor, varav sex stycken var 

bakgrundsfrågor. 
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Dataanalys 

Data exporterades från SUNET Survey’s applikation direkt till Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS), där de statistiska beräkningarna utfördes. Genom att enskilda 

frågor faktoranalyserades med metoden Principal Axis Factoring (Varimax rotation) för 

kontrollerades att frågorna föll i en gemensam dimension för respektive variabel. För att 

dessutom få en uppfattning om variablernas reliabilitet användes Cronbach’s alpha, vars 

värde kan variera mellan 0 och 1,0, och bör enligt konventionerna vara 0,7 eller högre. 

För att undersöka frågeställningarna testades sambanden med hjälp av enkel linjär 

regressionsanalys. 

 

Variabler 

Samtliga variabler mäts med hjälp av instrument som är hämtade från Gothenburg 

Manager Stress Inventory, GMSI (Eklöf et al. 2010), se Bilaga 1. Samtliga frågor 

(exklusive bakgrundsfrågorna) var ställda i en matris med påståenden och deltagarna 

besvarade frågorna på en 5-gradig skala där 1 = stämmer mycket dåligt, 2 = stämmer 

ganska dåligt, 3 = stämmer i viss mån, 4 = stämmer ganska bra, 5 = stämmer mycket bra. 

Endast ett svarsalternativ var tillgängligt. Vid analys användes så kallade “dummy-

variabler” då svaren kodas om till motsvarande siffra för att möjliggöra statistiska 

beräkningar av de kvalitativa svaren (Borg & Westerlund 2012, s.361). De frågor som 

ställts med negation konverterades för att kodningen skulle bli rättvänd så att betydelsen 

överensstämde med övriga frågor. 
 

Stöd till chefer (oberoende variabler) 

Stöd från ledning, bestod av fem frågor som sammanföll i en gemensam dimension, där 

ingen faktor understeg 0,722. Ett exempel på dessa frågor löd ”Överordnade visar verkligt 

intresse för vad jag gör och vilka problem som jag har som chef”. Samtliga frågor 

redovisas i Bilaga 1 (dvs. frågorna 264, 270, 259, 279, 275). Variabeln innehöll från 

början en sjätte fråga men då Cronbach’s alfa mätte ett för högt värde 0,919, beräknades 

variabeln om och fråga 267 ”Jag litar på att överordnade vid behov hjälper mig lösa 

arbetsmiljöproblem för mina medarbetare” uteslöts då, när den togs bort, gav ett 

Cronbach’s alfa på det mer accepterade värdet 0,895. 

 

Stöd från chefskollegor, bestod av fyra frågor som sammanföll i en gemensam dimension, 

där ingen faktor understeg 0,499. Ett exempel på dessa frågor löd “Jag har goda 

möjligheter att tillsammans med chefskollegor diskutera och resonera kring 

verksamheten”. Övriga frågor redovisas i Bilaga 1 (dvs. frågorna 250, 273, 263, 251). 

Cronbach’s alfa för den här variabeln var 0,866. 
 

Stödjande organisatoriska strukturer, bestod av sju frågor som sammanföll i en 

gemensam dimension, där ingen faktor understeg 0,495. Ett exempel på dessa frågor löd 

“Regler, policys och standardisering ger gott stöd för mig i min chefsroll”. Övriga frågor 

redovisas i Bilaga 1 (dvs. frågorna 247, 260, 278, 255, 277, 246, 268). Cronbach’s alfa 

för den här variabeln var 0,810. 
 

Variabeln “Brist på stödresurser” blev efter faktoranalys, där frågorna delade upp sig i 

två separata dimensioner, följande variabler:  
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Brist på stöd från specialister, bestod av tre frågor som sammanföll i en gemensam 

dimension, där ingen faktor understeg 0,615. Ett exempel på dessa frågor löd “Att du inte 

har möjlighet att vid behov diskutera med interna specialister (t.ex. personalavdelning 

eller IT-avdelning)”. Övriga frågor redovisas i Bilaga 1 (dvs. frågorna 96, 97, 98). 

Cronbach’s alfa för den här variabeln var 0,787.  
 

Brist på stöd från kollegor och överordnade, bestod av tre frågor som sammanföll i en 

gemensam dimension, där ingen faktor understeg 0,510. Ett exempel på dessa frågor löd 

“Att du från överordnade har otillräckligt stöd när det gäller arbetsmiljöfrågor”. Övriga 

frågor redovisas i Bilaga 1 (dvs. frågorna 110, 123, 31). Cronbach’s alfa för den här 

variabeln var 0,787. 
 

Stöd till medarbetare (beroende variabler) 

Skapa struktur i medarbetarnas arbete, bestod av fyra frågor som sammanföll i en 

gemensam dimension, där ingen faktor understeg 0,683. Ett exempel på dessa frågor löd 

“Jag ger medarbetare vägledning i arbetet”. Övriga frågor redovisas i Bilaga 1 (dvs. 

frågorna 199, 200, 197, 198). Cronbach’s alfa för den här variabeln 0,826.  
 

Närvarande ledarskap, bestod av tre frågor som sammanföll i en gemensam dimension, 

där ingen faktor understeg 0,505. Ett exempel på dessa frågor löd “Jag är närvarande i 

verksamheten för att få en känsla för hur den fungerar”. Övriga frågor redovisas i Bilaga 

1 (dvs. frågorna 220, 223, 218). Cronbach’s alfa för den här variabeln var 0,800. 
 

Delaktighet, bestod av fem frågor som sammanföll i en gemensam dimension, där ingen 

faktor understeg 0,639. Ett exempel på dessa frågor löd “Jag ger medarbetare möjlighet 

att påverka verksamhetens utformning och framtid” Övriga frågor redovisas i Bilaga 1 

(dvs. frågorna 209, 204, 210, 208, 203). Cronbach’s alfa för den här variabeln var 0,816. 
 

Variabeln “Främja en stabil personalsituation” blev efter faktoranalys, där flera item 

laddade för lågt och därför exkluderades, följande variabel: 
 

Erbjuda utvecklingsmöjligheter, bestod av tre frågor som sammanföll i en gemensam 

dimension, där ingen faktor understeg 0,541. Ett exempel på dessa frågor löd “Jag ordnar 

kurser, seminarier, handledning eller föreläsningar för att utveckla medarbetares 

kompetens”. Övriga frågor redovisas i Bilaga 1 (dvs. Frågorna 213, 212, 205). 

Cronbach’s alfa för den här variabeln var 0,708. 
 

Resursbrist (oberoende variabler) 

Variabeln “Arbeta under resursbrist” blev efter faktoranalys, där frågorna delade upp sig 

i två separata dimensioner, följande variabler: 
 

Begränsat handlingsutrymme, bestod av sju frågor som sammanföll i en gemensam 

dimension, där ingen faktor understeg 0,612. Ett exempel på dessa frågor löd “Att du har 

otillräckliga möjligheter att påverka målen för din verksamhet”. Övriga frågor redovisas 

i Bilaga 1 (dvs. Frågorna 107, 126, 92, 29, 28, 122, 120). Cronbach’s alfa för den här 

variabeln var 0,859. 
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Begränsade resurser, bestod av fyra frågor som sammanföll i en gemensam dimension, 

där ingen faktor understeg 0,688. Ett exempel på dessa frågor löd “Att din verksamhet 

inte har resurser att klara belastningstoppar”. Övriga frågor redovisas i Bilaga 1 (dvs. 

Frågorna 128, 94, 109, 104). Cronbach’s alfa för den här variabeln var 0,862. 
 

Svårigheter att hinna med medarbetarkontakten: bestod av fem frågor som sammanföll i 

en gemensam dimension, där ingen faktor understeg 0,695. Ett exempel på dessa frågor 

löd “Att du har svårt att hinna träffa dina medarbetare för att diskutera frågor som uppstår 

i det dagliga arbetet”. Övriga frågor redovisas i Bilaga 1 (dvs. Frågorna 1, 3, 9, 12, 13). 

Cronbach’s alfa för den här variabeln var 0,880. 
 

Variabeln “Personalsituationen” blev efter faktoranalys, där frågorna delade upp sig i två 

separata dimensioner, följande variabler:  
 

Otillräcklig insyn i medarbetargruppen, bestod av tre frågor som sammanföll i en 

gemensam dimension, där ingen faktor understeg 0,740. Ett exempel på dessa frågor löd 

“Att du inte hinner hålla kontakt med medarbetare för att få tillräcklig insyn i deras 

arbetssituation”. Övriga frågor redovisas i Bilaga 1 (dvs. Frågorna 37, 46, 71). 

Cronbach’s alfa för den här variabeln var 0,813. 
 

Samarbetsproblem i personalgruppen, bestod av två frågor som sammanföll i en 

gemensam dimension, där ingen faktor understeg 0,773. Ett exempel på dessa frågor löd 

“Att det finns samarbetsproblem eller konflikter mellan medarbetare”. Övriga frågor 

redovisas i Bilaga 1 (dvs. Frågorna 61, 70). Cronbach’s alfa för den här variabeln var 

0,749. 
 

Forskningsetiska överväganden 

I föreliggande studien har författarna valt att följa de fyra forskningsetiska principerna 

från Vetenskapsrådet (2002 ss. 7-11) avseende etiska övervägande. Vetenskapsrådet 

presenterar fyra allmänna huvudkrav på forskningen för att skydda den enskilda 

individen. Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och 

Nyttjandekravet. Informationskravet (se Bilaga 2) innebär att deltagarna ska informeras 

om att deltagande i studien är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan 

utan att uppge anledning. Samtyckeskravet uppnås genom att information angående 

studien medföljer länken till enkätformuläret och genom att svara på enkäten har man 

också som deltagare även lämnat sitt samtycke till studien. Konfidentialitetskravet 

innebär att alla uppgifter behandlas konfidentiellt och att inga utomstående personer 

utanför studien har tillgång till data. Detta försvårar även att kunna identifiera enskilda 

individer som deltagit i studien. Nyttjandekravet innebär att den insamlade datan om 

enskilda personer enbart får användas för forskningsändamålet och får inte användas för 

kommersiella bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. 

 

RESULTAT 

Beroende variabler: Skapa struktur i medarbetarnas arbete (M = 3,16, Sd = 0,76), 

Närvarande ledarskap (M = 4,31, Sd = 0,71), Delaktighet (M = 4,19, Sd = 0,56), och 

Erbjuda utvecklingsmöjligheter (M = 3,33, Sd = 0,90). 
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Tabell 1. 

Resultat av separata enkla linjära regressionsanalyser-beta-koefficienter (N = 52) 

  Stöd till medarbetare 

    Delaktighet   Närvarande 
ledarskap    

Erbjuda 
utvecklingsmöjligheter 
   

Skapa struktur 
i   
medarbetarnas  
arbete  

Stö
d

 till ch
efer 

Stöd från ledning            

Stöd från kollegor            

Stödjande 
organisatoriska 
strukturer    

        

Brist på stöd   
från specialister   

0,188*  
   

      

Brist på stöd från 
kollegor och 
överordnade   

  
   

      

R
esu

rsb
rist 

Begränsat 
handlingsutrymme   

        

Begränsade resurser        0,288*  

  
  

Otillräcklig insyn i 
medarbetargruppen    

    0,426*  

  

0,536**  

  

Samarbetsproblem i 
personalgruppen  

    0,337*  

  
  

Svårigheter att hinna 
med 
medarbetarkontakten 
   

      0,359**  

  

 Anmärkning. *p < 0,05, **p < 0,005. 
 

 

Som framgår i tabell 1 fanns ett svagt men signifikant samband mellan att cheferna ej 

uppfattar “Brist på stöd från specialister” och att de gör sina medarbetare mer delaktiga 

Sambandet är positivt, vilket innebär att de fall som deltagarna har upplevt en låg grad av 

brist, upplever de även en hög grad av att de gör sina medarbetare delaktiga. 
 

Resultaten som redovisas i tabell 1 visar även signifikanta samband mellan att ge sina 

medarbetare utvecklingsmöjligheter och att man upplever sig arbeta med en för 

verksamheten tillräckliga resurser, upplever sig ha tillräcklig insyn i medarbetargruppen 

och få eller inga interna samarbetsproblem in medarbetargruppen. Samtliga samband var 

positiva, vilket indikerar att samtliga tre faktorer främjar att anse sig kunna erbjuda 

utvecklingsmöjligheter till sina medarbetare. 
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Gällande om man anser sig kunna strukturera upp sina medarbetares arbete visade 

resultatet ett positivt samband mellan om man upplever en god insyn i medarbetargruppen 

samt upplever sig ha faktisk tid med sina medarbetare och verksamheten. 
 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Instrumentens mätkvalité 

En styrka med den här undersökningen är att samtliga instrument som används har en bra 

mätteknisk kvalité. Dels uppfyllde de relativt höga krav på reliabilitet, dels har varje 

instrument testats med faktoranalys för att säkerställa att frågorna de består av ligger i en 

enhetlig linje med varandra (dvs. följer en gemensam dimension). Frågorna som används 

i den här studien har noga valts ut från instrument som konstruerats i ett projekt som heter 

Gothenburg Manager Stress Inventory (GMSI) (Eklöf et al. 2010). 
 

För att ge en skattning av reliabiliteten har författarna använt sig av den metod som brukar 

benämnas Cronbachs alfa. Metoden används företrädesvis då data innehåller flera 

variabler som gemensamt är tänkta att mäta ett visst förhållande (Ejlertsson 2014, s. 98). 

Hur högt Cronbachs alfa är beror inte bara på frågornas formuleringar utan också på den 

aktuella undersökningsgruppens förmåga att förstå frågorna. En dåligt konstruerad enkät 

med krångliga ord och negationer kan missförstås av deltagarna och leda till stor 

slumpvariation i svaren och därmed lägre reliabilitet (Ejlertsson 2014, ss.111-112). I den 

här undersökningen kunde vi dock konstatera att samtliga instrument hade Cronbachs 

alfa-värden som indikerar på en hög reliabilitet, där värden över 0,70 räknas som pålitliga. 

Ett för högt Cronbachs Alfa värde, vilket är värden över 0,90, kan dock tyda på redundans, 

vilket betyder att frågorna är för lika, det vill säga mäter exakt samma sak. Redundant 

information tillför inga nya mätvärden, utan upprepar bara något tidigare konstaterat, 

dessa frågor bör därför tas bort innan ytterligare beräkningar görs. Att författarna 

dessutom använt faktoranalys för att försäkra sig om att frågorna för varje enskilt 

instrument ligger i en enhetlig linje med varandra (dvs. utgör en uniform dimension) och 

inte delar upp sig i delskalor, minskar dessutom tolkningsmöjligheterna om vad de olika 

instrumenten i själva verket mäter. Eftersom en hög mätkvalité skapar förutsättningar för 

en hög validitet lägger detta en viktig grund för pålitliga resultat. 
 

Instrumentens validitet 

När det gäller instrumentens validitet har författarna egentligen inga belägg för att de 

verkligen mäter de begrepp som avses. Ett vanligt sätt att pröva ett instruments validitet 

är att testa korrelationen med något annat mått som man av erfarenhet vet är relevant för 

det man vill mäta (Borg & Westerlund 2012, s.244-245). På så vis hoppas man få en 

uppfattning om hur väl respondenternas svar överensstämmer med deras verkliga 

beteenden eller reaktioner. Något sådant validitetstest har dock inte gjorts för de 

instrument som använts i den här undersökningen. Det kan däremot ses som en styrka att 

självklara samband har påvisats, så som det mellan att kunna skapa struktur i 

medarbetarnas arbete och ha tillräcklig insyn i medarbetargruppen samt att hinna med 
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medarbetarkontakten (diskuteras vidare i resultatdiskussion s. 16). Det indikerar att även 

de övriga variablerna mäter det man avser att mäta.  

 

Det kan förstås göras en intuitiv bedömning av instrumentens validitet genom att granska 

frågorna som ingår i respektive instrument. Man brukar använda det engelska uttrycket 

”face validity” för att beskriva att de enskilda frågorna är intuitivt relevanta för det 

begrepp som instrumentet som helhet avses mäta (Borg & Westerlund 2012, ss.244). 

Enligt Polit och Beck (2012, s. 357) kan validiteten stärkas om man bara inkluderar frågor 

som bedömts relevanta av en expertgrupp. Instrumenten som använts i den här 

undersökningen har konstruerats av en grupp forskare med stor erfarenhet av forskning 

inom arbets- och organisationsområdet (Ekelöf et al. 2010) och frågorna bör därför ha 

formulerats med den omsorg och det kunnande som säkerställer att frågorna är intuitivt 

relevanta.  
 

Design 

Den aktuella studien är en tvärsnittsstudie. Det får konsekvenser för hur resultaten kan 

tolkas. En tvärsnittsstudie syftar till att ge specifik kunskap om tillstånden vid en specifik 

tidpunkt. Det innebär att orsaksriktningen mellan variablerna inte kan klarläggas. 

Resultaten i den här studien kan därför bara tolkas som att de studerade variablerna 

samvarierar med varandra. Men på grund av undersökningens design finns ingen 

möjlighet att uttala sig om ifall någon av variablerna faktiskt har påverkat någon av de 

andra. 
 

Undersökningsgruppens representativitet 

Svarsfrekvensen i den här undersökningen var lägre än vad som bedömts vara vanligt för 

motsvarande undersökningar (Trost 2007, s. 137). Det begränsar möjligheten att 

generalisera resultaten till andra bestämda grupper i samhället. Att en låg svarsfrekvens 

får sådana konsekvenser har i själva verket med bortfallet att göra. Bortfall handlar om 

att personer som tillfrågats om att delta i undersökningen av någon orsak valde att inte 

göra så. Problemet med detta är att de som avböjt att delta med största sannolikhet även 

skiljer sig från dem som valde att delta på en rad andra sätt, vilket gör att resultaten skiljer 

sig åt i de två grupperna. På grund av bortfallsgruppens särpräglade egenskaper kan de 

heller inte ersättas genom att rekrytera fler deltagare. För den aktuella undersökningen 

innebär detta att resultaten inte kan generaliseras till vilka vårdenhetschefer som helst och 

att det dessutom är svårt att veta vilka dessa vårdenhetschefer är. 
 

För att få så lågt bortfall som möjligt kan en rad olika åtgärder vidtas. Den främsta är att 

skicka påminnelser till de som inte svarat (Trost 2007, ss. 99-110). Så har också skett i 

den här undersökningen. En annan åtgärd hade kunnat vara att kombinera den 

elektroniska webbenkäten med ett utskick av enkäter i pappersform. Dock hade detta 

inneburit ett mycket mer omfattande arbete och författarna bedömde detta alternativ som 

för tidskrävande inom ramen för detta examensarbete. Man skulle kunna hävda att 

åtgärder vidtagits för att minska bortfallet och att svarsfrekvensen trots allt var försvarbar 

med tanke på omständigheterna. Men även om detta stämmer så kvarstår det faktum att 

bortfallet var stort och att generaliseringar av resultaten bör göras med stor försiktighet. 
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Resultatdiskussion 

Studiens primära syfte var att se hur det stöd vårdenhetschefer inom vård och omsorg 

erhåller och hur detta stöd samvarierar med hälsofrämjande faktorer och stöd cheferna i 

sin tur erbjuder sina medarbetare. Resultaten uppvisade ett svagt men signifikant samband 

mellan stöd från specialister (vilket i detta sammanhang behandlade serviceinstanser så 

som personalavdelning och IT-avdelning samt professionella handledare och mentorer) 

och huruvida man upplever sig möjliggöra delaktighet för sina medarbetare. I sin 

intervjustudie gällande hållbarhet, visade Dellve och Wikström (2006, ss. 30-31) att flera 

chefer inom vården önskar ett annorlunda utformat stöd från personalavdelningen. 

Cheferna anser att det stöd som erbjuds därifrån snarare upplevs som en kontrollfunktion 

och ytterligare en belastning. Man saknar lättillgänglighet och återkoppling i både enklare 

och svårare frågor kring personalsituationen. I samma studie uttryckte cheferna 

utmaningar i att just göra medarbetarna delaktiga och eftersökte handledning i att 

understödja medarbetarnas inflytande i delaktighets- och beslutsprocesser på 

arbetsplatsen (Dellve & Wikström 2006, s. 42). Bolman och Deal (2013, s. 189) menar 

även att man i flera studier inom olika branscher visar att delaktighet är ett av de bästa 

sätten att öka arbetsmoral och produktivitet. 

 

I en studie där man undersökte stödresurser till chefer, där man definierade stöd från 

specialister, så som professionella stödpersoner, som externt stöd, såg man bland annat 

att för chefer med kortare chefserfarenhet eller större kontrollspann har externt stöd 

betydelse för hållbarhet över tid. Man såg en samvariation med minskad stress, symtom 

och överbelastning samt ökad energi och arbetsförmåga (Dellve, Andreasson & Jutengren 

2013). Det visar på att det externa stödet är viktigt ur hållbarhetssynpunkt och som 

hälsofrämjande åtgärd för såväl cheferna i sig som deras medarbetare. 
 

Gällande stöd från IT-avdelning kan man härleda det till en undersökning gjord av 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (2016, s. 37) där man undersökte 

verksamhetschefers syn på kvalitets- och effektivitetsutveckling. Resultatet visade att 

verksamhetschefer inom vård och omsorg upplever vårdens informations-

försörjningssystem som det största hindret för förbättringsarbete och att IT-systemen 

motverkar införandet av nya arbetssätt och verksamhetsutveckling. Sveriges Kommuner 

och Landsting (2014, s. 9) menar att lösningen är att rekrytera kunnig personal med 

teknisk kompetens för att möta behovet av den digitaliseringen som sker i vården. De 

menar också att lättillgänglig tekniskt utbildad personal saknas på många arbetsplatser. 
 

Man kan även diskutera avsaknaden av samband emellan de andra stöd-faktorerna och 

chefers upplevelse av hur de stöttar sina egna medarbetare. Alltså har, enligt den aktuella 

studien, chefers tillgång till stöd ingen inverkan på hur man upplever sina hälsofrämjande 

insatser för medarbetarna. Däremot kvarstår fortfarande det faktum, som belyses i 

bakgrunden, att chefers välmående, hälsa och stress påverkar medarbetarnas arbetsmiljö 

samt att chefernas eget behov av stöd i deras utsatta situation är mycket viktigt för 

chefernas hållbarhet. 
 

Studiens sekundära frågeställning, gällde vilka resurser som eventuellt kan påverka 

vårdenhetschefernas möjligheter att arbeta hälsofrämjande och erbjuda stöd till sina 

medarbetare. Det framkom av resultaten att det fanns ett samband mellan medarbetares 

utvecklingsmöjligheter med att ha tillräckliga resurser i verksamheten, en bra insyn i 
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medarbetargruppen samt få interna samarbetsproblem i medarbetargruppen. Dessa 

faktorer kan därför beskrivas som resurser som främjar en god arbetsplats och får 

människor att vilja arbeta kvar i en organisation, då till exempel Strömgren, Dellve och 

Eriksson (2017, s182) och Kira, van Eijnatten och Balkin (2010 ss. 627-628) uppger 

utvecklingsmöjligheter som en faktor som bidrar till en god arbetsmiljö där medarbetarna 

känner engagemang för sitt arbete och därmed en mer hållbar arbetsplats. 

Arbetsengagemang har påvisats ha positiva hälsoeffekter för individen så som lägre 

förekomst av depression, bättre sömnkvalitet och bättre fysisk och psykosomatisk hälsa 

(Dellve & Eriksson, 2016, s. 15). Strömgren, Dellve och Eriksson (2017, ss. 182-183) 

sammanfattade forskningen om hälsofrämjande arbetsmiljöer och resonerade kring 

problemet med att sjuksköterskor idag upplever bristande arbetstillfredsställelse och 

arbetsengagemang och att de generellt sett är missnöjda med sina arbetsvillkor. Detta kan 

vara en förklaring till att personalomsättningen inom vård och omsorgssektorn har ökat 

markant.  

 

Sambandet mellan att uppleva sig ha god insyn i medarbetarnas arbetssituation samt reell 

tid med sina medarbetare och om man upplevde sig ha möjligheten att strukturera upp 

sina medarbetares arbete förefaller självklart. Med dålig insyn i verksamheten har man 

ingen möjlighet att handgripligen och praktiskt stödja sina medarbetare. Inom vården där 

chefer, och ibland även vårdpersonal, kan tvingas göra etiska överväganden mellan det 

egna välbefinnandet och vårdeffektivitet/vårdkvalitet, är det en hälsofrämjande åtgärd att 

som chef kunna strukturera upp och begränsa sina medarbetares engagemang (Höglund 

2003, s. 64-65). I en studie av Dellve, Hadzibajramovic och Ahlborg (2011, s. 1922), såg 

man även att personal inom vård och omsorg hade oroväckande hög sjuknärvaro, vilket 

knappast främjar personalens hållbarhet. Totalt 49 % av de anställda uppgav att de någon 

gång under det senaste året (2011) hade arbetat vid minst två tillfällen trots att de 

egentligen hade varit för sjuka för att närvara på sin arbetsplats (Dellve, Hadzibajramovic 

& Ahlborg 2011, s. 1923). I förebyggande och rehabiliterande syfte kan en god insyn i 

sina medarbetares arbetssituation vara en avgörande förutsättning för ett hälsofrämjande 

ledarskap. 

 
 

TILLÄMPNINGAR 

Studien visar att chefer i första ledet inom vård och omsorg finner att stöd från specialister 

såsom teknisk support, personalavdelning och andra specialiserade handledare påverkar 

medarbetarnas delaktighet på enheten. Att cheferna får hjälp och handledning av 

lättillgänglig och välutbildad personal underlättar arbetet med att öka medarbetarnas 

inflytande samt delaktighet i beslutsprocesserna på arbetsplatsen. 

 

Att arbeta som chef inom vård och omsorg kan vara krävande av olika anledningar. 

Chefer i sådana verksamheter upplever sig behöva stöd och handledning i sin chefsroll, 

särskilt då det inte ingår i deras grundyrkesutbildningar. Genom denna studie tas några 

viktiga punkter upp för huruvida det organisatoriska stödet påverkar chefers möjlighet att 

arbeta med hälsofrämjande insatser till sina medarbetare, såsom att skapa delaktighet, 

struktur och arbetsengagemang.  
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FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Ett intressant uppslag för forskning inom kunskapsområdet i framtiden handlar om hur 

olika typer av stöd och resursbrister interagerar med varandra. Att se om det finns några 

sådana interaktionseffekter skulle kunna ge en mer nyanserad bild av hur resurser och 

tillgänglighet inverkar på det stöd som medarbetarna kan räkna med i sin tur.  

 
 

SLUTSATSER 

Tidigare studier har visat att arbeta som chef inom vård och omsorg är en särskilt utsatt 

situation. Denna studie kan förhoppningsvis ge en fingervisning om vilka faktorer som 

en organisation kan utveckla för att öka chefernas förutsättningar att kunna arbeta mer 

med hälsofrämjande insatser till sina medarbetare. Studiens samband visade att med rätt 

stöd och handledning från specialister ökar chefernas möjligheter att göra medarbetare 

mer delaktiga. Rätt tillgång till resurser i form av insyn i medarbetargruppen är även 

förenat med utvecklingsmöjligheter för de anställda och att kunna skapa struktur för 

personalen. Resultatet är linje med tidigare gjord kvantitativ forskning gällande chefers 

efterfrågan av stöd i sin arbetssituation och kan beskrivas enligt följande: 

 

“Det indirekta sambandet mellan ledarskap och sjukfrånvaro medieras via faktorer på 

organisations- och gruppnivå. Om medarbetarna tycker att de har ett 

utvecklingsinriktat ledarskap, där de får uppskattning för sina arbetsprestationer 

(feedback), uppmuntras att delta i viktiga beslut (delaktighet) samt får hjälp att utveckla 

sina färdigheter (kompetensutveckling), så upplever de också att de har ett positivare 

socialt klimat på arbetsenheten och att de trivs bättre i arbetsgruppen samt att de har 

en bättre hälsa, vilken i sin tur är kopplad till lägre sjukfrånvaro.” (Åkerlind, Larsson, 

& Ljungblad, 2013, s. 804). 
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Bilaga 1 - Enkätfrågor  

Oberoende variabel – Stöd chef  

Tabell 70 – Stödjande ledning  

259 Jag litar på att överordnade vid behov hjälper mig få en arbetssituation som jag 

klara av  

270 Överordnade visar verkligt intresse för vad jag gör och vilka problem som jag har 

som chef  

267 Jag litar på att överordnade vid behov hjälper mig lösa arbetsmiljöproblem för mina 

medarbetare  

279 Jag har tillräckliga möjligheter att tillsammans med överordnade diskutera och 

resonera kring verksamheten  

264 Jag har från överordnade bra stöd i personalfrågor  

275 Min chef bekräftar att jag gör ett bra arbete  

  

Tabell 72 – stödjande chefskollegor  

251 Jag får bra respons från den ledningsgrupp jag tillhör när jag vill ta upp problem i 

mitt arbete  

250 Jag har goda möjligheter att tillsammans med chefskollegor diskutera och resonera 

kring verksamheten  

263 Jag kan vid behov få gott stöd från chefskollegor  

273 Jag har ett förtroendefullt samarbete med mina chefskollegor  

  

Tabell 74 – Stödjande organisatoriska strukturer  

255 Högre nivåer i organisationen tar ansvar för att tydligt visa mina medarbetare vilken 

kvalitetsnivå som är möjlig  

268 Min verksamhet har tillräckliga ekonomiska resurser  

246 Jag har tillräckliga möjligheter att tillsammans med externa specialister diskutera 

och resonera kring verksamheten  

260 Min roll som chef är tydlig och avgränsad  

247 Regler, policys och standardisering ger gott stöd för mig i min chefsroll  

277 Jag kan vid behov få stöd från professionella stödpersoner (handledare, mentor och 

liknande)  

278 Jag får bra respons från personalavdelningen när jag vill ta upp problem i mitt 

arbete  

  

Tabell 35 – Brist på stödresurser  

96 Att du inte har möjlighet att vid behov diskutera arbetet tillsammans med 

professionella stödpersoner (handledare, mentor och liknande)  

97 Att du inte har möjlighet att vid behov diskutera med interna specialister (t ex 

personalavdelning eller IT-avdelning)  

123 Att du inte har möjlighet att vid behov diskutera din verksamhet med din chef  

110 Att du från överordnade har otillräckligt stöd när det gäller arbetsmiljöfrågor  

98 Att du inte har möjlighet att vid behov få praktiskt stöd från interna specialister (t ex 

personalavdelning eller IT-avdelning)  

31 Att du inte har möjligheter att vid behov diskutera din verksamhet tillsammans med 

chefskollegor  
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Oberoende variabel – Resurser/ möjlighet  

Tabell 33 – Arbeta under resursbrist  

107 Konflikter mellan överordnades direktiv och de normer som finns inom din 

profession  

126 Att du har otillräckliga möjligheter att påverka målen för din verksamhet  

92 Att du har små möjligheter att förverkliga dina egna idéer om den verksamhet du 

leder  

29 Att kvalitetskraven är så pass höga att ni får svårt att hinna ge service till alla 

brukare/patienter  

28 Att belastningen från brukare/patienter är så höga att du och dina medarbetare får 

svårt att upprätthålla kvalitén  

109 Att din verksamhet inte kan få utökade resurser även om akut behov finns  

122 Att du på grund av beslut från överordnade, politiker eller myndigheter inte kan 

arbeta enligt egna bedömningar  

120 Att du måste genomföra beslut som du personligen inte tycker är riktiga  

94 Att din verksamhet inte har resurser att klara belastningstoppar  

128 Att din verksamhet har otillräckliga resurser på grund av beslut från överordnade 

politiker eller myndigheter  

104 Att du har otillräckliga möjligheter att påverka hur mycket resurser din verksamhet 

får  

  

Tabell 25 – Rollkrav, F2 Svårigheter att hinna med medarbetarkontakten samt F4 

Svårigheter att hinna med verksamhetsutveckling  

1 Att du har svårt att hinna träffa dina medarbetare för att diskutera frågor som uppstår i 

det dagliga arbetet  

3 Att det uppstår slitningar mellan administrativt arbete, verksamhetsutveckling och 

kontakten med medarbetarna  

9 Att det uppstår situationer då du känner att du måste göra flera olika saker samtidigt  

12 Att du måste ägna för stor del av tiden till administration  

13 Att du inte kan tillägna tillräcklig tid till verksamhetsutveckling  

6 Att du på grund av din chefsroll måste hålla en stark fasad och inte kan visa svagheter  

  

Tabell 27 – Personalsituationen, F2 Samarbetsproblem i personalgruppen  

53 Att medarbetare med särskilt viktig kompetens är svåra att rekrytera eller bibehålla  

61 Problem med trygghet och ömsesidig tillit inom medarbetargruppen  

70 Att det finns samarbetsproblem eller konflikter mellan medarbetare  

37 Att du inte hinner hålla kontakt med medarbetare för att få tillräcklig insyn i deras 

arbetssituation  

46 Att du känner att du inte vet vad som händer i din personalgrupp  

71 Att du har svårt att följa upp hur medarbetares planering genomförs i praktiken  

  

Beroende variabeln - Stöd medarbetare   

Tabell 50 – skapa struktur i medarbetarnas arbete  

197 Jag hjälper medarbetare att prioritera  

198 Jag ger medarbetare vägledning i arbetet  

199 Jag omfördelar arbetsuppgifter bland medarbetarna  
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201 Jag försöker få medarbetarna att förstå och acceptera de gemensamma mål som 

finns för deras arbete  

200 Jag planerar medarbetarnas arbete  

  

Tabell 51 – Främja en stabil personalsituation med liten personalomsättning och låg 

frånvaro  

213 Jag erbjuder förmåner eller utvecklingsmöjligheter för att motivera att medarbetare 

skall stanna  

212 Jag ordnar kurser, seminarier, handledning eller föreläsningar för att utveckla 

medarbetares kompetens  

217 Jag låter medarbetare med särskilda kunskaper vidareutbilda övriga medarbetare  

205 Jag ger medarbetare små belöningar i vardagen  

215 Jag anlitar experter utifrån (t ex företagshälsovården) för att arbeta med hälsofrågor 

bland medarbetarna  

214 Jag låter medarbetare bli specialiserade på ett ämne  

216 Jag ägnar stor omsorg år att försöka rekrytera bra personal  

206 Jag betonar få medarbetare att de bör ta sitt ansvar för att vårda sin hälsa och sin 

kondition  

207 Jag betonar för medarbetare att de måste sätta gränser för sitt engagemang i 

patienter eller brukare  

211 Jag försöker vara en förebild för medarbetare genom att inte arbeta övertid  

  

Tabell 62 - Delaktighet  

203 Jag låter personalen vara med och bestämma   

204 Jag betonar för medarbetarna att de har ansvar för att säga ifrån när belastningen 

blir för hög  

209 Jag ger medarbetare möjlighet att påverka verksamhetens utformning och framtid  

210 Jag visar medarbetare att jag litar på deras förmåga att ta ansvar  

208 Jag ber medarbetare om deras synpunkter och idéer   

  

Närvarande ledarskap  

218 Jag pratar med medarbetare för att få en förståelse för deras problem  

220 Jag är tillgänglig för medarbetarna  

223 Jag är närvarande i verksamheten för att få en känsla för hur den fungerar  
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Bilaga 2 - Till verksamhetschef för godkännande av 

datainsamling 

 

Vi är två studenter som läser “Hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom 

vård och omsorg” på Högskolan i Borås. Vi genomför just nu vårt examensarbete.  

 

Forskning visar att chefer som har ett gott organisatoriskt stöd i sin yrkesroll också har 

bättre förutsättningar att arbeta med ett hälsofrämjande ledarskap. Ett hållbart och 

hälsofrämjande ledarskap innebär minskad sjukfrånvaro, lägre personalomsättning och 

ökad hälsa bland medarbetarna i verksamheten. Därför syftar det här examensarbetet till 

att kartlägga hur vårdenhetschefer upplever stöd i sin arbetssituation utifrån ett 

organisatoriskt perspektiv.  

 

Vi vänder oss till vårdenhetschefer verksamma inom slutenvård och öppenvård i Västra 

Götalandsregionen. Datainsamlingen kommer att ske via en webenkät som skickas till 

deltagarnas email och planeras genomföras under våren 2019, vecka 14. Tidsåtgången för 

att besvara enkäten beräknar vi till 20-30 min. Att delta i studien är naturligtvis frivilligt 

och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan utan förklaring. Enkätsvaren 

hanteras konfidentiellt och kommer enbart läsas av oss och eventuellt vår handledare. I 

vår resultatrapportering kommer svaren inte att kunna härledas till vare sig enskilda 

deltagare eller arbetsplatser.  

 

Vi hoppas på ditt godkännande inom en snar framtid genom återkoppling till oss på detta 

mail. Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare.  

 

Med vänlig hälsning 

 

 Huvudansvarig för 

examensarbetet är handledare: 

 

Cecilia Svensson   Göran Jutengen. fil. dr 

E-post: xxxxx@live.com Universitetslektor 

Mobil: Akademin för vård, arbetsliv och 

välfärd, Högskolan i Borås 

Mathilda Waller Jernkrook   xxxxxxxxx@hb.se 

E-post: xxxxx@gmail.com   tfn: 033-xxxxxx 

Mobil:  
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Bilaga 3 - Information om deltagande i enkätundersökning 

Hej, Vi är två studenter som läser “Hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap 

inom vård och omsorg” via Högskolan i Borås och vi skriver nu vår magisteruppsats. 

Syftet med vårt examensarbete är att kartlägga hur vårdenhetschefers upplever stöd i sin 

arbetssituation utifrån ett organisatoriskt perspektiv. Forskning visar att chefer som har 

ett gott organisatoriskt stöd i sin yrkesroll också har bättre förutsättningar att arbeta med 

ett hälsofrämjande ledarskap. Ett hållbart och hälsofrämjande ledarskap innebär en 

minskad sjukfrånvaro, lägre personalomsättning och ökad hälsa bland medarbetarna i 

verksamheten.  

Vi vänder oss till vårdenhetschefer som är verksamma både inom slutenvård och 

öppenvård i västra Götalandsregionen. Du tillhör därmed gruppen vi undersöker och 

hoppas därför Du är villig att besvara vår enkät. Studien är naturligtvis frivillig och du 

som deltagare kan när som helst välja att avbryta din medverkan utan förklaring. 

Enkätsvaren hanteras konfidentiellt och kommer enbart läsas av oss och eventuellt vår 

handledare. Svaren kommer inte kunna härledas till varken dig eller din 

arbetsplats. Tidsåtgången för denna webbenkät beräknas till 10-20 min.   

Resultatet kommer att presenteras i form av en magisteruppsats. Din verksamhetschef 

kommer få ett exemplar av examensarbetet som du kan ta del av. Examensarbetet kommer 

när det är examinerat och klart även finnas tillgängligt i Högskolan i Borås system för 

digital publicering av studentuppsatser. Denna databas kallas DIVA och är öppen för 

allmänheten att ladda ner och läsa önskat material.  

Tack för din medverkan! 

Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare. 

 Huvudansvarig för 

examensarbetet är handledare: 

 

Cecilia Svensson   Göran Jutengen. fil. dr 

E-post: xxxxx@live.com Universitetslektor 

Mobil: Akademin för vård, arbetsliv och 

välfärd, Högskolan i Borås 

Mathilda Waller Jernkrook   xxxxxxxxx@hb.se 

E-post: xxxxx@gmail.com   tfn: 033-xxxxxx 

Mobil:  


