
K
A
N
D
ID

A
T
U
PPSA

T
S

Socialt arbete 30 hp

 Första linjechefers förutsättningar för att uppnå
ett hållbart arbete.

En kvalitativ studie inom kommunal äldreomsorg

Elisabeth Persson och Emilia Berup

Vetenskapligt arbete 15 hp

Halmstad 2016-06-19



 

 

 
Första linjechefers 
förutsättningar för att 
uppnå ett hållbart arbete 
-En kvalitativ studie inom 
kommunal äldreomsorg 

 

 Emilia Berup  

 Elisabeth Persson 

 

 

 

 

 

2016-05-29 

Akademin för hälsa och samhälle 

Organisering och ledning av arbete och välfärd 

Kandidatuppsats i Socialt arbete, 15 hp 

Handledare: Mia Jormfeldt 

 



Första linjechefers förutsättningar för att uppnå ett hållbart arbete – En kvalitativ studie 
inom kommunal äldreomsorg  

 

Berup Emilia 
Persson Elisabeth  

 

  

Sammanfattning  

Att arbeta som första linjechef inom äldreomsorgen innebär att tillgodose verksamhetens 

behov och samtidigt förhålla sig till de poliska riktlinjer och beslut som finns. För att 

kunna utföra sitt dagliga arbete och samtidigt känna goda arbetsförhållanden krävs det att 

linjecheferna ges rätt förutsättningar. Syftet med denna studie är att öka förståelsen för 

hur första linjechefer inom äldreomsorgen upplever sin arbetssituation och de 

förutsättningar de får ifrån organisationens ledning för att kunna utföra sitt dagliga arbete. 

Syftet är även att studera vad första linjecheferna anser är de viktigaste förutsättningarna 

för att uppnå ett hållbart arbete. Studien är baserad på kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer genomförda med sju första linjechefer inom den kommunala äldreomsorgen. 

Det insamlade materialet analyseras utifrån Graneheim och Lundman (2012) kvalitativa 

innehållsanalys. Resultatet visar att de ekonomiska förutsättningarna som linjecheferna har 

att tillgå i sin verksamhet är knappa och det är en utmaning för linjecheferna att få tiden 

att räcka till i det dagliga arbetet, vilket bland annat beror på att allt det administrativa 

arbetet är betungande. Däremot visar resultatet att de linjechefer som har lärt sig att 

prioritera sin tid och har en lång arbetslivserfarenhet upplever att de lättare kan hantera 

sin arbetssituation De mest centrala förutsättningarna som samtliga linjechefer upplever 

att de får ifrån organisationens ledning är ett gott chefsstöd och goda 

utbildningsmöjligheter. Resultatet visar också att ett gott chefsstöd ses av samtliga 

linjechefer som en av de viktigaste förutsättningarna till att kunna uppnå ett hållbart 

arbete. Resultatet skiljer sig inte från tidigare forskning som finns inom området. Studien 

stärker därmed att organisationens ledning behöver få en bättre inblick i äldreomsorgens 

verksamheter och arbeta för att förbättra första linjechefernas arbetssituation och deras 

förutsättningar.  
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First line managers prospects to achieving a sustainable work – A qualitative study in 
municipal elderly care 

Berup Emilia 
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Abstract 

Working as first line manager in elderly care means to meet business needs and at the same time 

relate to the political guidelines and decisions available. In order to perform their daily work and 

at the same time feel good working conditions requires that managers are given the right 

conditions. The purpose of this study is to increase the understanding of how the first line 

management in elderly care experience their work situation and the conditions they receive from 

the organization's management to perform their daily work. The aim is also to study what the 

first line managers believe are the most important prerequisites for achieving a sustainable work. 

The study is based on qualitative semi-structured interviews performed with seven first line 

managers in municipal elderly care. The collected material is analyzed from Granheim and 

Lundmans (2012) qualitative content analysis. The result shows that the economic conditions 

that managers have available in their operations is scarce and it is a challenge for managers to 

find enough time to their daily work, partly because all the administrative work is burdensome. 

Anyway, it shows that the managers who have learned to prioritize their time and have a long 

working experience, they can more easily manage their work situation. It appears that the most 

essential conditions that all managers feel that they receive from the organizations management 

is good management support and good educational opportunities. The result also shows that 

good management support is seen by all managers as one of the most important conditions to 

be able to create a sustainable work. The study do not differ in any significant way to the earlier 

research available in the field, and we can with our study further strengthen the organizations 

management needs to get a better insight in elderly operations and work to improve first line 

managers work situation and their prospects. 
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Förord  

Vi har under uppsatsens gång genomfört större delen av arbetet tillsammans, där båda 

har pendlat mellan att skriva på datorn och läst samt letat fakta i litteratur och forskning. 

Utförandet av intervjuerna genomfördes enskilt, där en av oss genomförde fyra 

intervjuer och den andre tre intervjuer, samt att vi transkriberade de egna materialet.  

Författarnas tack 

Vi vill rikta ett stort tack till alla de intervjuade linjecheferna som deltog i vår studie, och 

för de intressanta och givande samtal som vi fick med er. Vi vill även rikta ett tack till vår 

handledare Mia Jormfeldt för dina välgrundade synpunkter, kommentarer och ditt stöd 

under uppsatsskrivandet. Avslutningsvis vill vi framförallt tacka varandra för denna tid 

tillsammans som har präglats av mycket skratt, tankar och hårt slit.   
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1. Inledning 

Äldreomsorgen står idag inför stora utmaningar och förändringar till följd av en växande 

åldrande befolkning. Enligt SOU (2003) ökar därmed äldre människors behov av vård och 

omsorg, vilket också gör att trycket efter en plats på ett äldreboende är stort. När det sker 

förändringar inom välfärden har det inte bara betydelse för den enskilde som är i behov av 

tjänsterna, det innebär också att de ställs nya krav på dem som leder verksamheten samt 

arbetar med omsorgstjänsterna (Wolmesjö, 2005).  Almquist (2006) beskriver de stora 

förändringar som under de senaste decennierna skett inom den offentliga sektorn. Det har 

införts styrande principer och ledningsmetoder inriktade på effektivisering och besparing 

av resurser, utifrån organisationsmodellen New Public Management. Dessa förändringar 

ställer högre krav på ledarskapet och chefernas arbetssituation har blivit mer komplex och 

tvetydig till hur de kan hantera och utföra sitt dagliga arbete.  

Att vara första linjechef inom äldreomsorgen innebär att man har ansvar för hela 

verksamheten i form av ekonomi, personal, utveckling och arbetsmiljöfrågor (Wolmesjö, 

2005). I en tidigare studie som gjorts framkommer det att linjechefer inom äldreomsorgen 

ofta upplever att de befinner sig i en mellanposition gentemot den högre ledningens 

uppsatta mål och beslut, samt den operativa verksamhetens behov (Karlsson, 2006). Att 

som första linjechef både kunna hantera dessa beslut och verksamhetsbehov, samt känna 

välmående i det dagliga arbetet krävs det att de ges rätt förutsättningar (Härenstam, 2010). 

Härenstam (2010) diskuterar de organisatoriska förutsättningar som chefer och 

medarbetare behöver för att kunna skapa ett hållbart arbete. Hon anser bland annat att det 

är viktigt att det finns tillgång till dialog, goda relationer och ett gott klimat mellan 

organisationens olika nivåer. Om linjecheferna ges rätt förutsättningar i sitt arbete där de 

kan arbeta kvalitetsmässigt, effektivt samt med utveckling, och där de själva känner att de 

har goda arbetsförhållanden kan det i sin tur ge möjlighet till att främja kvalitén och uppnå 

god omsorg inom äldreomsorgen (Hjalmarson, Norman & Trydegård, 2004; Backström & 

Köping, 2010; Dellve, Andreasson & Jutengren, 2013) . I tidigare studier som gjorts 

framkommer det att linjecheferna är hårt styrda av de lagar och regler som finns inom 

äldreomsorgen och att dessa kan vara svåra att förhålla sig till i och med att de inte alltid 

är verklighetsförankrade gentemot den verksamhet som det ska utföras i (Karlsson, 2006; 

Henriksen & Rosenquist, 2002). I flera tidigare studier framkommer det dessutom att 

linjechefer inom äldreomsorgen inte upplever att de ges de förutsättningar i den mån de 

vill till att kunna utföra sitt dagliga arbete (Karlsson, 2006; Wolmesjö, 2005; Hjalmarson et 

al., 2004). 

1.1 Studiens relevans för socialt arbete 

Det sociala arbetet benämns som en organiserad verksamhet inriktad på utsatta 

samhällskategorier, som har till syfte att förhindra att samhällsförändringar och andra 

förhållande får negativa konsekvenser för individer eller grupper (Nationalencyklopedin, 

160514). Äldreomsorgen är en del av det sociala arbetet som ska bidra till att skapa och 

behålla en så god livskvalitet som möjligt för de äldre som är beroende av omsorg i sitt 
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dagliga liv (Johansson, 2011). Piuva, Storm, Olsson och Karlsson (2012) beskriver socialt 

arbete som ett könsuppdelat yrkesområde där majoriteten av yrkesutövarna är kvinnor. 

Kvinnodominansen präglas både i omsorgsutförandet av de äldre och i chefspositionerna. 

Definitionen av socialt arbete som forskningsområde beskrivs enligt Sunesson (2006) som 

ett brett och flerdisciplinärt ämne och som ett viktigt forskningsområde då det omfattar 

viktiga samhällsområden. Forskning inom det sociala arbetet handlar om att studera en 

viss inriktning eller nivå av det sociala arbetet i samhället, vilket tillexempel kan handla om 

vad som är orsaken till ett socialt problem, hur utvecklingen kring problemet eller hur 

organiseringen av det sociala arbetet bedrivs. Blom och Moren (2011) beskriver för att 

kunna uppnå högsta möjliga kvalitet för den enskilde individen behöver forskning ske 

inom de olika intressentkategorier som det berörda sociala området omfattas av, som 

tillexempel politiker, chefer och klienter. En första linjechefs roll inom äldreomsorgen är 

komplex, de möter krav och förväntningar i sin position från såväl politiker, som 

medarbetare, brukare och anhöriga. Linjecheferna har ett stort ansvar över verksamheten 

och är därmed en viktig forskningsintressent för att god kvalitet i verksamheten och 

omsorgen ska främjas.  

Äldreomsorgen är ett välstuderat och viktigt forskningsområde när det kommer till 

brukarperspektivet, likaså forskning kring ledarskap och vilka egenskaper man ska ha för 

att vara en bra chef. Det är däremot brist på forskning kring vilka förutsättningar en chef 

behöver för att kunna utföra ett gott arbete inom äldreomsorgen (Dellgran & Höjer, 2006; 

Härenstam, 2010). Genom att kartlägga linjechefernas förutsättningar i arbetet och vad 

som upplevs vara de viktigaste förutsättningarna till att kunna uppnå ett hållbart arbete, 

ökar också förståelsen för vad som krävs av den offentliga organisationens ledning för att 

äldreomsorgens verksamheter ska nå en långsiktig kvalité. 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att öka förståelsen för hur första linjechefer inom äldreomsorgen 

upplever sin arbetssituation och de förutsättningar de får ifrån organisationens ledning 

för att kunna utföra sitt dagliga arbete. Syftet är även att studera vad första linjecheferna 

anser är de viktigaste förutsättningarna för att uppnå ett hållbart arbete.  

1.3 Förförståelse   

Den kunskap vi författare besitter sedan tidigare inom ledarskap och äldreomsorgen 

består av att båda praktiskt har arbetat som vårdbiträden inom särskilda boenden för 

äldre personer, detta har gett oss en bild av hur arbetet i utförarrollen kan se ut inom 

äldreomsorgen. Under utbildningens gång har vi tillägnats kunskaper inom såväl 

ledarskap och organisation, samt äldreomsorg. Inom ramen för utbildningen har vi även 

praktiserat hos chefer, en första linjechef inom äldreomsorgen samt en operativ chef 

inom ett bemanningsföretag. Detta kan ha en möjlig inverkan till vår förförståelse då vi 

fick en tydlig inblick i dessa chefers vardag. Vi ansåg att cheferna hade ett brett 

ansvarområde och vi uppmärksammade även att cheferna var ganska stressade och 
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befann sig i en utsatt position där de hela tiden behövde anpassa och förhålla sig utifrån 

de förväntningar de hade i sin arbetsroll. Enligt Patel och Davidson (2011) är det i en 

kvalitativ intervjustudie fördelaktigt att ha kunskaper inom det område som ska studeras 

då intervjuaren lättare förstår vad respondenterna pratar om, samt att det ger större 

möjligheter till att vara delaktig i intervjun genom att kunna ställa fördjupade följdfrågor 

till respondenterna.  Det är därför viktigt enligt Patel och Davidson (2011) att 

intervjuaren är medveten om ens förförståelse, så att den inte tar över och påverkar 

samtalet och analysprocessen i allt för hög grad. 

1.4 Användningsområde 

Under utbildningens gång har det väckts ett intresse hos oss kring hur ledare och chefer 

upplever sin arbetsroll och hur de hanterar den. Utifrån de tidigare praktiska erfarenheter 

och kunskaper som vi författare besitter ökade intresset till att studera hur just första 

linjechefer inom äldreomsorgen upplever sin arbetssituation och sina förutsättningar. Vår 

förhoppning med studien är att den högre ledningen inom äldreomsorgen ska kunna 

använda sig av den kunskap som framkommer och få en bättre insikt över vilka 

förutsättningar som första linjechefer inom äldreomsorgen anser är de viktigaste för att 

kunna uppnå ett hållbart arbete.   

1.5 Disposition  

I studiens första del presenteras en inledande bakgrund till studiens utgångspunkt 

kopplat till det sociala arbetet, syftet med vår studie samt vår förförståelse. I följande 

avsnitt förs en redogörelse av de mest centrala begrepp som studien bygger på. Vidare 

följer ett avsnitt där tidigare forskning presenteras som är närliggande till vårt berörda 

forskningsområde, detta följs sedan av en redogörelse för de teorier som kommer att 

användas för att analysera resultatet. En detaljerad beskrivning av studiens utförande 

presenteras i ett metodavsnitt där läsaren informeras om studiens centrala delar för att 

kunna bedöma studiens resultat. Det framtagna resultatet presenteras med specifika 

kategorier och underkategorier, vilka sedan analyseras med valda teorier och tidigare 

forskning i ett separat analysavsnitt. Avslutningsvis diskuteras studiens metod och 

resultatet och förslag på vidare forskning. 

2. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras de begrepp som vi anser vara relevanta att ge en närmre 

definition på för att kunna få en tydligare förståelse över studiens kontext. 

2.1 Äldreomsorg 

Äldreomsorgen är den del av den kommunala socialtjänsten som erbjuder och ansvarar 

att äldre personer får den bostad, vård eller annan service som varje enskild person är i 
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behov av (Nationalencyklopedin, 160415). I socialtjänstlagens 5 kap. 4§ (2001:453), står 

det att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett 

värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Kommunernas organisationer sätter 

upp riktlinjer för hur äldreomsorgen ska styras, detta görs utifrån nationell lagstiftning 

(Jonsson, 2006). Vi kommer i vår studie att fördjupa oss inom den kommunala 

äldreomsorgens särskilda boende. 

2.2 Organisationens ledning 

Organisationsledningens primära uppgift är att skapa stabila förutsättningar och 

sammanhang för olika delar i en verksamhet för att organisationen ska utvecklas i en viss 

riktning (Lind, 2011). Utmärkande för en offentligt styrd organisation är att 

organisationens ledning består av förtroendevalda politiker som har det yttersta ansvaret 

för att fatta de övergripande besluten inom den kommunala äldreomsorgens 

organisationer. Verksamhetsansvaret är organiserat från politisk nämnd via 

förvaltningschef eller motsvarade, till första linjechefen (Wolmesjö, 2005). Lundqvist 

(1993) menar att politikerna och förvaltningen har en ledningsfunktion och ett 

arbetsgivaransvar över organisationen och dess riktlinjer. 

2.3 Första linjechef 

Som första linjechef befinner man sig i en mellanposition, med krav från dels politiker 

och högre chefers beslut men också brukarnas anspråk på hög kvalité och medarbetarnas 

intressen. Det är första linjechefens uppdrag att samordna de krav och intressen som 

finns så att gemensamma mål och riktlinjer kan uppnås inom organisationen (Wolmesjö, 

2005). Denna chefsroll där chefen har ett direkt ansvar över verksamheten och 

medarbetarna, benämns olika av olika forskare, vissa betecknar dessa chefer som första 

linjechefer och andra som mellanchefer. I vår studie kommer vi att använda oss av 

beteckningen första linjechefer men för att få textens innehåll mer löpande och 

språkvänlig kommer vi ofta att benämna första linjecheferna som linjechefer.   

2.4 Förutsättningar 

Nationalencyklopedin (160415) definierar förutsättning som en omständighet som utgör 

en nödvändig grund för någonting. Härenstam (2010) lyfter fram betydelsen av att första 

linjechefer behöver få rätt förutsättningar för att kunna uppnå ett gott arbete. Hon lyfter 

dels fram betydelsen av att chefer har tillgång till resurser som är tydliga och tillräckliga i 

förhållande till ens ansvarsområde. Det är lika viktig att få stöd och ha tillgång till dialog 

och goda relationer både uppåt, nedåt och utåt i organisationen. En första linjechef som 

har ansvar över en operativ verksamhet behöver även ha goda kunskaper för att kunna 

utföra alla delar som ingår i yrkesrollen. Till slut beskriver Härenstam vikten av att 

linjechefer känner tillit och uppskattning gentemot kollegor och den högre ledningen. 
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2.5 Hållbart arbete 

Centrala delar till att kunna uppnå ett hållbart arbete är förmågan att kunna agera och 

producera på ett effektivt och kvalitetsmässigt sätt och samtidigt vara kreativ, det vill säga 

att arbeta och utveckla utifrån den marknad och situation som organisationen befinner 

sig i (Backström & Köping-Olsson, 2010). I vårt resultat kopplar vi i denna aspekt av 

hållbart arbete till de organisatoriska förutsättningarna som linjecheferna får ifrån 

organisationens ledning.  

En ytterligare viktig aspekt när det pratas om hållbart arbete som vi kopplar till vår studie 

är att linjechefers egen hälsa och arbetsförhållanden ska vara goda, där de upplever trivsel 

och engagemang i arbetet (Dellve, Andreasson & Jutengren, 2013). Denna aspekt 

kommer vi i resultatet att koppla till de individuella förutsättningarna. För att kunna 

åstadkomma hållbart arbete på arbetsplatser gäller det att det hela tiden sker en pågående 

process och att det utvecklas i det dagliga arbetet för att det ska bli långsiktigt (Backström 

& Köping-Olsson, 2010). I resultatet har vi gjort en uppdelning av de två 

hållbarhetsaspekterna, där de organisatoriska och individuella förutsättningarna redovisas 

var för sig. 

3. Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning som är relevant för de område som 

studien berör. Studier som tar upp de förändringar och den utveckling som skett inom 

äldreomsorgen, organisationsledningens roll och syn, hur första linjechefernas 

förutsättningar ser ut samt tidigare forskning kring möjligheter till att uppnå ett hållbart 

arbete. 

3.1 Förändringar inom äldreomsorgen 

Wolmesjö (2005) presenterar bland annat i sin avhandling Ledningsfunktion i omvandling 

vilka betydelsefulla förändringar och utvecklingar som har gjorts under början på 1990-

talet och in på 2000-talet inom äldreomsorgen och som påverkat organiseringen och 

ledarskapet. Wolmesjös avhandling relaterar till tre tendenser som skett i den tidigare 

forskningen. Den första är utveckling mot marknadsorientering. Landets kommuner har 

under de senaste decennierna känt av detta genom de resursåtstramningar som gjorts i 

deras verksamheter, och ett sätt att hantera detta menar Wolmesjö är att försöka öka 

effektiviteten, genom att införa beställar- utförarorganisation. Den andra tendensen som 

hon tar upp är att allt fler chefer tycks uppleva sig pressade i sin roll som ledare och att 

de inte är tillfreds i sin yrkesutövning. Hon har därför valt att studera "införandet av 

flexiblare arbetsorganisation" vilket skulle bidra till större tillfredställelse i arbetet genom 

ökad autonomi exempelvis genom årsarbetstid, och att en betydelsefull faktor är att lyfta 

fram personalens inflytande i verksamheten, vilket skulle ge möjlighet till större 

flexibilitet inom organisationen. Den tredje tendensen till förändringar som berörs och 

eftersträvas är den ökade fokuseringen på brukarens egna inflytande och medverkan. 
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Närhet och tillgänglighet ses här som två betydelsefulla faktorer. Wolmesjö benämner 

decentralisering av socialtjänsten inom kommuner, vilket menas med delegering av beslut 

och utlokalisering av administrativa enheter. En tendens som framkommer i Wolmesjös 

avhandling är att cheferna dels måste förhålla sig till de externa krav på effektivitet som 

ställs samtidigt som de behöver ta hänsyn till den befintliga organisationens interna krav. 

Wolmesjö lyfter fram god kommunikation mellan medarbetare och chefer som en central 

pusselbit i studien. Vidare beskrivs det också i en kvantitativ studie av Berntsson, Wallin 

och Härenstam (2012) hur första linjechefer inom den offentliga sektorn känner ökade 

arbetskrav till följd av NPM och de nedskärningar som gjorts i offentliga organisationer. 

Författarna beskriver att linjechefer inom den offentliga sektorn står inför stora 

utmaningar och att det därför är viktigt att fokusera på linjechefers arbetsförhållanden.  

3.2 Organisationens ledning  

I en studie av Evertsson och Rosengren (2014) intervjuades åtta politiker där det 

framkommer för att kunna bemöta de framtida behoven hos den åldrande befolkningen 

och förbättra äldrevården, så krävs ett samarbete och en kontinuerlig samverkan över de 

organisatoriska gränserna och ledningsnivåerna. Äldreomsorgen är ett komplext 

omsorgssystem och det är nödvändigt att politikerna samarbetar med vårdansvariga och 

ledare på olika nivåer i de beslut som skall fattas kring vårdorganisationerna, för att på så 

sätt kunna utveckla högkvalitativ äldreomsorg. Politikerna menar att en linjechef är av 

central betydelse för att kunna länka den övergripande politiken med de behov som finns 

hos kunder och personal och för att kunna genomföra förbättringar inom 

äldreomsorgen. På liknande sätt framkommer det i en kvalitativ studie gjord av 

Henriksen och Rosenquist (2002) att både linjechefer och politiker var eniga om att 

omsorgstjänster för äldre människor måste upprätthålla en god kvalité och att de äldre 

ska ha rätt att påverka sin vård. Linjecheferna menade att politikernas lagar och riktlinjer 

inte alltid är verklighetsförankrade och att de måste få bättre insikt till vilken kvalité på 

vård som ska finnas för de äldre. Hjalmarsson, Norman och Trydegård (2004) menar på 

liknande sätt att de politiska lagarna och reglerna, vilka författarna benämner som 

linjechefernas spelregler, sätter ramen för hur linjecheferna kan agera i sitt arbete, och 

detta beskrivs vara en svår utmaning. I Karlssons (2006) studie Att leda i kommunal 

äldreomsorg intervjuade hon bland annat första linjechefer inom äldreomsorgen. Där 

undersökte hon hur formella ramar upplevs påverka linjechefernas arbete, vilka 

möjligheter de har att utforma sitt ledarskap samt vilket handlingsutrymme de anser att 

de har. Som föregående studier framkommer det att linjecheferna upplever att det är 

svårt att leva upp till de politiska mål som är framtagna och att dessa ofta känns 

orealistiska. Många av linjecheferna betonar just otydligheten som finns när det gäller 

organisationens sätt att klargöra vilka ramar, krav och förväntningar som finns på 

ledarna, oavsett den egna uppfattningen som cheferna har så menar de på att de måste 

förhålla sig till de lagar och regler som finns och genomföra besluten som är satta. 

Däremot anser en del linjechefer att det finns ett visst tolkningsutrymme i beslutets 

utformning och att de till viss del kan modifiera dessa. Även när besluten väl är fattade så 
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anser linjecheferna att de har stor möjlighet att påverka själva genomförandet vilket 

känns bra för dem. Det framkom att linjecheferna ibland fick göra omtolkningar och 

"tubbar på lagen" för att uppfylla vad de anser vara det etiskt riktiga. Detta stämmer även 

med vad Wolmesjö (2005) fann i sina studier, att arbetsledarna inte alltid klarade att 

upprätthålla rättssäkerheten och fick göra omtolkningar.  

3.3 Första linjechefens förutsättningar 

I en kvalitativ studie av Hjalmarson, Norman och Trydegård (2004) beskrivs det vilka 

förutsättningar som underlättar samt försvårar uppdraget som första linjechefer inom 

äldreomsorgen har. Studien visar att nästintill alla intervjuade linjechefer menar att de 

ekonomiska resurserna är knappa och att hålla sig inom tilltagen budget utgör en stor 

utmaning i linjechefernas arbete. Likadant beskrivs det i Karlssons (2006) studie, att de 

ekonomiska åtstramningarna ses som svåra att förhålla sig till och detta gör sig påmint i 

det dagliga arbetet och påverkar linjecheferna negativt då de hela tiden behöver fixa och 

trixa med de administrativa arbetet och det ekonomiska frågorna. I Larssons (2008) 

avhandling sågs de ekonomiska resurserna som ett stort hinder till att kunna bedriva 

utvecklingsarbete, däremot hade de inte en avgörande till möjligheterna att kunna bedriva 

utveckling. Hjalmarsson et al. (2004) beskriver vidare hur linjecheferna har ett brett 

ansvarsområde, och att balansera det administrativa arbetet med tillgängligheten för 

personalen är svår. Den begränsade ekonomin och den höga arbetsbelastningen som tar 

mycket av linjechefernas tid, hindrar deras möjligheter till att utföra utvecklingsinsatser i 

verksamheten, vilket är ett krav för att vården skall klara av framtidens behov. Flertalet 

av linjecheferna i Karlssons (2006) studie poängterar också att de inte har förutsättningar 

att leda verksamheten i den mån de själva vill, ett exempel är att det inte hinner med att 

göra de uppföljningar och den handledning med personal som de själva vill. Mer tid med 

personalen till att sitta ner tillsammans och diskutera om mål för verksamheten 

framkommer som en betydelsefull faktor som linjecheferna saknar. De linjechefer som 

ger intrycket av att ha de mest stabila arbetssituationerna beskrivs i Hjalmarsson et al. 

(2004) vara de som har ett gott chefsstöd och som har ansvar över mindre enheter, de 

uppger att de hinner stödja och ge god arbetsledning åt sin personal. I Berntssons et al. 

(2012) studie visar det att en obalans mellan resurser och krav får negativa effekter på 

linjechefernas hälsa och motivation i arbetet, och studien visar att resurser i form av 

stödstrukturer är viktiga förutsättningar för linjecheferna i deras arbete. Även Henriksen 

och Rosenquists (2002) studie tar upp betydelsen av att det ska finnas stöd- och 

samverkansmöjligheter. God samverkan och kommunikation mellan nivåerna i 

organisationen ansågs som en viktig byggsten till att arbetet inom äldreomsorgen ska 

fungera.  

3.4 Möjligheter för hållbart arbete 

Larsson (2008) har i sin avhandling Mellanchefer som utvecklar - om förutsättningar för hållbart 

utvecklingsarbete inom vård och omsorg studerat vad som påverkar första linjechefers 
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möjligheter till att bedriva ett hållbart utvecklingsarbete. Avhandlingen bygger på en 

interaktiv studie som är genomförd på första linjechefer inom den offentliga sektorns 

vård- och omsorgsorganisationer. För ett hållbart utvecklingsarbete behövs en 

kombination av delaktighet uppifrån och nedifrån, vilket också kräver god 

kommunikation och ett öppet klimat i organisationen, och rollen som linjechef på 

mellannivå innebär här att knyta samman och förankra utvecklingsinsatser som kommer 

nedifrån. Ett viktigt resultat som Larsson lyfter fram är att de utvecklingsinsatser som 

baserats utifrån verksamhetens behov och som initierats av linjecheferna hade större 

potential att lyckas än de som implementeras av tillexempel en utvecklingsansvarig eller 

projektanställd. Det integrerade utvecklingsarbetet blev då mer hållbart, då medarbetarna 

var delaktiga och insatserna baserades utifrån verksamhetens behov. Samverkan mellan 

organisationsnivåer och ett gott ledningsstöd framkom av samtliga linjechefer som de 

viktigaste förutsättningarna till att kunna bedriva ett hållbart utvecklingsarbete. Dellve, 

Andreasson och Jutengren (2013) presenterar resultat från en prospektiv studie som 

också gjorts på chefer i kommunal vård och omsorg, men som studerar betydelsen av 

chefers stödresurser för hållbart ledarskap. Det framkom i resultatet att stödresurser i sin 

chefsposition ses som en otroligt betydelsefull aspekt att ha tillgång till. Att ha en 

stödjande ledning, privatliv och externt stöd visade bland annat på minskad stress samt 

ökad energi och arbetsförmåga bland cheferna. Chefens erfarenhet och kontrollspann 

påverkade betydelsen av stödresurser. Det visade sig att chefer med fler än 30 anställda 

eller med kortare chefserfarenhet sågs stödresurser som allt mer betydelsefullt för att 

kunna skapa ett hållbart arbete. Det framkom även i studien att ett stödjande privatliv 

och personlig inställning till ens chefsuppdrag har en betydande roll för chefernas 

hållbarhet över tid, och för att kunna möta utmaningar i sitt arbete, menar cheferna att 

vardagliga och nära goda relationer tycks ha stor betydande roll till det. Avslutningsvis 

framkom det att cheferna önskade mer konkret organisatoriskt stöd som avlastade de 

vardagsproblem med all administration och vissa medarbetarproblem, men också att få 

hjälp och stöd vid överbelastning i arbetet. 

4. Teori 

I det här avsnittet kommer vi att presentera två teorier. Dessa kommer i ett senare 

analysavsnitt att användas för att analysera resultatet av intervjuerna. De två valda 

teorierna är: nyinstitutionella teorin och KASAM- teorin. Den nyinstitutionella 

organisationsteorin ska bidra till att skapa förståelse för hur första linjechefer inom 

äldreomsorgen upplever och förhåller sig till de formella och informella lagar och regler 

som finns. Medan KASAM-teorin kan öka förståelsen för hur första linjechefens 

arbetssituation ser ut genom komponenterna begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet.  
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4.1 Nyinstitutionell teori  

Startskottet för den nyinstitionella teorin utgjordes av Meyer och Rowans artikel 

Institutionalized organizations: formal structure as myth and ceremony (Meyer & Rowan, 1977). 

Teorin har senare utvecklas av olika forskare då teorin från början ansågs spretig och inte 

helt färdigkonstruerad. Därav har vi valt att förhålla oss till Erlingsdóttir & Lindberg, 

(2007), Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre, (2012) och Olivers (1991) tolkningar i 

vår redogörelse för den nyinstitutionella teorin. 

Under slutet på 1970-talet och under 1980-talet utvecklades nyinstitutionell teori, 

anledning till detta var att forskare som var verksamma inom organisationsstudier ansåg 

att de inte hade någon traditionell teori som fångade upp den organisatoriska 

komplexiteten. Nyinstitutionell teori dök upp som ett förslag, vilken visade sig få ett 

starkt fäste inom ämnesområdet organisationsteori (Erlingsdóttir & Lindberg, 2007). 

Den nyinstitutionella teorin är en vidareutveckling av den tidiga organisationsteorin, men 

som däremot motsätter sig organisationsteorins tidigare antagande om att det mest 

effektiva sättet att kontrollera och samordna organisationer skulle vara att använda sig av 

en rationell formell struktur. Istället ses organisering som en anpassning till 

institutionaliserade regler som kopplas till strömningar och idéer i samhället och dess 

institutioner (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2012). Med institutioner menas i 

det här avseendet förgivettagna handlingsmönster i en viss situation, vilka legitimeras av 

värderingar och normer som både möjliggör och begränsar dessa handlingsmönster. För 

att uppnå legitimitet söker organisationer överensstämmelse med de institutioner som de 

är beroende av och vill jämföras med, legitimiteten är viktig i detta avseende om 

organisationen ska få de resurser som behövs och bli accepterad av omgivningen. De 

organisationer som på ett eller annat sätt utbyter resurser och delar institutioner med 

varandra kan man säga bildar ett organisatoriskt fält. Organisatoriska fält är samlingar av 

organisationer där interaktioner och maktförhållanden förekommer och runt alla 

organisationer finns en mängd institutioner som påverkar vad som händer i en enskild 

organisation (Erlingsdóttir & Lindberg, 2007). Kopplat till denna studie ses första 

linjechefens och respektive enheter inom äldreomsorgen som de olika organisationerna 

inom ett och samma organisationsfält. En av den nyinstitutionella teorins huvudidéer är 

just att organisatoriska fält och organisationer inom ett sådant fält ska efterlikna varandra 

utåt sätt, i och med att dem bygger på samma formella strukturer (Erlingsdóttir & 

Lindberg, 2007). Denna homogenisering inom ett organisatoriskt fält förklaras med 

begreppet isomorfism, vilket kan förklaras genom en process som organisationer 

genomgår där de mer och mer efterliknar varandra då de möter samma uppsättningar av 

förutsättningar i sin omvärld. De organisationer som befinner sig inom samma 

organisationsfält bygger på gemensamma formella strukturer. Dessa formella strukturer 

gör så att organisationerna efterliknar varandra, åtminstone utifrån sett. Denna 

likformighet som uppstår kallas för isomorfism. Man särskiljer tre olika former av 

isomorfism: 

- Tvingande isomorfism: Uppstår som ett resultat av både formell och informell press 

på organisationer och genom kulturellt betingade förväntningar i samhället, och där den 



11 

  

starka organisationen i detta fallet staten kan påverka genom t.ex. lagar, förordningar och 

olika styrdokument.   

- Imiterande isomorfism: Osäkerheten inom denna form är en stark faktor. 

Organisationer har benägenhet att härma eller imitera andra organisationer som de anser 

som framgångsrika, istället för att komma på egna sätt till hur arbetsuppgifter ska utföras.  

- Normativ isomorfism: Här framställs främst professionalisering som viktigt, och 

därför anställs helst personal med professionell utbildning (Erlingsdóttir & Lindberg, 

2007; Eriksson-Zetterquist et al., 2012). Enligt Oliver (1991) finns det fem olika 

strategier som en första linjechef kan använda sig av för att svara på det institutionella 

trycket, isomorfismerna. De är anpassning, kompromiss, avvisande, manipulation och att 

utmana. Med anpassning menas att man anpassar sig efter de lagar och regler som finns 

eller att imitera en annan verksamhet, kompromiss däremot menas bland annat att 

verksamheten kan sätta sina egna intressen i första hand genom att kompromissa. Med 

avvisande strategin försöker verksamheten undvika de institutionella reglerna och 

förväntningarna de har. Manipulationsstrategin används för att försöka få makt över de 

som skapar trycket, och den sista strategin att utmana kan bland annat vara att utmana 

andra verksamheten som ignorera reglerna. 

 

Enligt den nyinstitutionella teorin finns det en formell struktur i varje organisation som 

ska vägleda hur organisationen ska uppfylla vissa mål. Tittar man närmare på den 

formella strukturen framkommer det att de strukturella planer som ska göras är löst 

kopplade till vad som sedan utförs i organisationen. Det är alltså skillnad mellan det som 

skall utföras och vad som sedan blir gjort, vilket blir en slags myt.                                                                        

Regler överskrids ofta och de beslut som tagit kan ibland få konsekvenser och framförallt 

skapa funderingar när det väl kommer ner till verksamheten och ska implementeras där, 

detta blir som en institutionaliserad myt, som ses som legitim och som utgör delar av den 

formella strukturen. Anledningen till att organisationen tar till sig dessa myter är att de 

bidrar till överlevnad och att de tillför organisationen legitimitet, stabilitet och resurser 

(Eriksson-Zetterquist et al., 2012). Det bildas på så sätt två olika organisationsstrukturer, 

den formella och informella strukturen. Den formella ändras lätt när lagar eller normer 

förändras. Den informella strukturen, den som används i praktiken blir den som används 

för att samordna de aktiviteter som människorna inom organisationen gör. 

Organisationer kan utföra sina dagliga rutiner löst kopplade ifrån de institutionaliserade 

kraven. Trots att de utsätts för olika slags påverkan från olika håll kan de ändå behålla sin 

egen identitet och avskildhet och anpassa sig efter de förändringar som sker i 

omgivningen (Eriksson-Zetterquist et al., 2012). I vår studie ses första linjechef som den 

centrala länken mellan den formella och informella strukturen, i och med att linjechefen 

styr och planerar utifrån de förutsättningar som ges i arbetet i riktning mot 

organisationsfältets gemensamma målsättning. 
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4.2 KASAM 

Aaron Antonovsky, en medicinsk sociolog myntade begreppet och teorin KASAM, som 

står för känsla av sammanhang. Hanson (2004, s. 107) beskriver att teorin ”på ett 

övergripande plan kan hjälpa oss att beskriva vilka förutsättningar som ska gälla för att hälsan ska 

bevaras och förbättras”.  

Teorin bygger på tre delbegrepp som avgör vilken grad av KASAM en människa 

upplever. De centrala begreppen är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, vilka avgör 

om en individ upplever en hög KASAM, det vill säga en hög grad av känsla av 

sammanhang. Hög grad av KASAM innebär att individen upplever välbefinnande och 

kan skapa god insikt om sin situation och hur man bemöter och hanterar olika problem. 

Anders Hanson (2004) använder sig av och diskuterar i sin bok Hälsopromotion i arbetslivet 

Antonovskys teori KASAM som en ram för hur man skapar hälsofrämjande 

arbetsplatser. Hanson ser KASAM som en länk i sambandet mellan arbetsplatsens 

organisation och individens hälsa, och han diskuterar innebörden av KASAM i 

förhållande till ett arbetsplatsperspektiv. Därav har vi valt att bygga vår beskrivning av 

KASAM-teorin utifrån Hansons perspektiv, då KASAM sed utifrån ett 

arbetssammanhang kan appliceras i relation till vår studie på ett tydligare sätt. Hanson 

(2004) menar att genom att se Antonovskys teori och de tre huvudbegrepp i ett 

arbetssammanhang kan man också förstå vilka förutsättningar som kan vara viktiga för 

att en individ skall känna hög grad av KASAM på sin arbetsplats. Kopplat till denna 

studie ser vi första linjechefen som en individ som upplever en viss grad av KASAM 

beroende på hur linjechefens arbetssituation ser ut.  

Med begriplighet menas hur en individ upplever sin tillvaro. Hur gripbar, strukturerad 

och förutsättningslös individen upplever den, samt hur individen förstår verkligheten och 

hur olika delar förhåller sig till varandra. Genom begriplighet kan individen förstå 

problem och därmed kunna kontrollera situationer. Det handlar om att förstå ens tillvaro 

som strukturerad och kontrollerad, inte kaotiskt och osammanhängande, det gör att 

situationer blir svårare att hantera. I ett arbetssammanhang kan begriplighet handla om 

att förstå sambandet mellan olika delar i organisationens system, och att förstå sin egen 

plats i relation till organisationens helhet. Begriplighet handlar dessutom om förmågan att 

ta till sig information, tolka och dra slutsatser. Om Individen inte har rätt och tillräcklig 

kunskap minskar också förmågan att kunna göra rätt saker och fatta kloka beslut 

(Hanson, 2004).  

Hanterbarheten handlar om att individen upplever att det finns tillräckliga resurser att 

tillgå för att ha möjlighet att kunna agera på de krav och förväntningar som ställs. 

Graden av hanterbarhet speglar människans möjlighet att kunna styra över sitt liv och sin 

situation. Betydelsen av hanterbarhet i KASAM innebär också människans benägenhet 

att kunna och vilja ta hjälp av sin omgivning. En komponent i hanterbarheten innebär 

således att individen har tron på att kunna klara av och hantera de krav och situationer 

individen möter, med egen och andra människors hjälp och stöd. I praktiken kan 

hanterbarhet handla om en individs, i denna studie, en första linjechefs möjligheter till att 
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påverka sitt arbete, att fatta beslut och ha kontroll och inflytande över sin egen 

arbetssituation (Hanson, 2004). För att kunna uppnå hanterbarhet behövs det därmed 

begriplighet, individen behöver kunna förstå och ha kunskap kring hur olika uppgifter 

och sammanhang ska hanteras. Det behövs dessutom rätt verktyg och resurser, och 

samtidigt en fungerade organisation och hjälpsamma arbetskamrater. Om kraven blir för 

många eller för höga leder det till att hanterbarheten minskar, det måste finnas en balans 

mellan de krav som ställs på individen och de resurser individen har till förfogande för 

att kunna hantera sitt arbete och sina uppgifter (Hanson, 2004).  

Meningsfullheten är motivationskomponenten i KASAM. Upplevelse av meningsfullhet 

har en stark grund i den känslomässiga människan och det handlar om motivation och 

engagemang, och vilken inställning individen har till att vilja förstå och till att utföra sitt 

arbete. Meningsupplevelsen behöver därmed ställas i relation till varje enskild människa, 

beroende på hur individens behov ser ut och dennes värderingar i relation till omvärlden 

(Hanson, 2004). Faktorer som på en arbetsplats skulle kunna skapa meningsfullhet hos 

första linjechefer kan vara goda relationer och stöd från arbetskamrater och högre chef, 

möjligheter till egen utveckling, tilltalande arbetsmiljö och andra positiva upplevelser i 

vardagen. Hanson beskriver att i Antonovskys teori ses meningsfullheten som den 

viktigaste av de tre delbegreppen. Om inte meningskomponenten är uppfylld så minskar 

också intresset för att öka sin begriplighet för organisationen, sitt arbete och sin roll samt 

motivationen till att hantera och lösa uppgifter eller problem. Om individen befinner sig i 

meningsskapande sammanhang, där individen möter upplevelser som ökar begripligheten 

och genom situationer kan stärka sin uppfattning om att utmaningar går att hantera 

bidrar det till att en individs KASAM stärks. När individen upplever KASAM på 

arbetsplatsen, en känsla av sammanhang, ökar helhetsförståelsen av arbete och olika 

situationer individen möter samt att välmående stärks (Hanson, 2004). Kopplat till denna 

studie kan vi se graden av KASAM, känsla av sammanhang, hos första linjechefer 

beroende på hur linjecheferna upplever sin arbetssituation och de förutsättningar som 

ges. Att det finns en positiv känsla för arbetssituationen och en känsla av välbefinnande 

och trivsel i arbetet ses i vår studie som en viktig komponent för att kunna uppnå ett 

hållbart arbete.  

5. Metod 

I följande avsnitt presenteras metodik samt ansats, vilket vetenskapligt förhållningssätt 

studien grundar sig på samt urval, genomförande, analys och etiska överväganden.       

 

5.1 Kvalitativ metod 

En kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer valdes då syftet med studien var att 

öka förståelsen för intervjupersonernas egna upplevelser och tolkningar kring det 

berörda ämnet (Bryman, 2011). Kvale och Brinkmann (2014) beskriver den kvalitativa 

forskningsintervjun som ett professionellt samtal som sker mellan intervjuaren och den 
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intervjuade och där det i interaktionen mellan dem skapas kunskap. I studien valdes en 

abduktiv ansats där empiri och teori kombinerades under processens gång. Utformandet 

av intervjuguiden och de teman som valdes gjordes genom att vi kombinerade den 

kunskap som framkommit ifrån tidigare studier, teorier, syfte samt den förförståelsen 

som vi författare hade. Samtidigt som vi genomförde intervjuerna och arbetade med vårt 

material arbetade vi fram passande teorier. Genom att kombinera teori med empirisk 

fakta i analysen menar Alvesson och Sköldberg (2008) att vi får en tydligare förståelse för 

resultatet.  

5.2 Vetenskapligt förhållningssätt 

Vi har i denna studie utgått ifrån ett hermeneutisk vetenskapligt förhållningssätt där 

utgångspunkt för empirin är intervjuer. En hermeneutisk inriktning användes då vi ville 

öka förståelsen för hur första linjechefer upplever sina förutsättningar i förhållande till 

sin yrkesposition, och på så sätt få en fördjupad förståelse över de intervjuade 

personernas sammanhang (Kvale & Brinkmann, 2014; Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att vi som forskare tolkar och analyserar de olika 

delarna som finns i ett sammanhang när man har ett hermeneutiskt förhållningssätt. 

Denna tolkning görs utifrån de kunskaper och den förförståelse som forskaren har och 

utgör en naturlig utgångspunkt i tolkningsprocessen för att på så sätt nå fram till helheten 

kring sammanhanget. Patel och Davidson (2011) menar att förförståelsen och de känslor, 

tankar och kunskaper forskaren har ska ses som en tillgång för att tolka och förstå 

forskningsprocessen, och inte som ett hinder. Hermeneutisk forskning ligger nära en 

abduktiv ansats just för att forskaren pendlar mellan del och helhet i tolkningsprocessen. 

Vår tolkning under genomförandet av intervjuerna och under analysprocessen har byggt 

på vår förförståelse, teori och empiri, vilket hela tiden har pendlat om vartannat. Dessa 

delar som ständigt har varit i process har tillsammans gett oss en helhetsbild av 

linjechefernas arbetssituation och deras förutsättningar.  

5.3 Urval 

I genomförd studie har sju stycken första linjechefer inom den kommunala 

äldreomsorgens särskilda boende intervjuats. Av bekvämlighet och intresse valde vi att 

göra en geografisk avgränsning till en större och mindre kommun i södra Sverige. 

Inledningsvis kontaktades två linjechefer som vi hade kännedom om sedan tidigare och 

dessa gav positiv respons till att ställa upp, därav utfördes ett bekvämlighetsurval. En av 

respondenterna hänvisade till en ytterligare linjechef som kunde tänkas vara relevant för 

studien, då även denna ställde upp så skedde på så vis ett snöbollsurval. Resterande fyra 

respondenter valdes ut utifrån ett målinriktat urval, vilket innebär att man väljer deltagare 

utifrån valda enheter och personer som anses vara relevanta för studien och dess 

forskningsfrågor (Bryman, 2011). Samtliga respondenter kontaktades via mail där ett 

informationsbrev skickades ut. Respondenterna var alla första linjechefer med ytterligare 

chefer över sig och deras roll i organisationen var likvärdig med liknande arbetsuppgifter 
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och ansvar. Vi ville från början gå in med ett öppet perspektiv vad det gällde val av 

respondenter, då vi ville fånga linjechefernas upplevelser oavsett kön, etnicitet, ålder eller 

utbildningsbakgrund.  När vi sökte respondenter utifrån kommunernas hemsidor visade 

det sig dock att antalet män var få i förhållande till antalet kvinnor och därmed valde vi 

att exkludera männen i denna studie då dessa lättare skulle kunnat identifieras.  

5.4 Genomförande 

En intervjuguide (Bilaga 3) togs fram och användes som underlag under intervjuerna 

med specifika framtagna teman: bakgrund, yttre faktorer, organisatoriska förutsättningar och 

hållbart arbete. Bryman (2011) menar för att kunna undersöka specifika frågeställningar 

och teman på flera olika personer krävs en viss struktur i intervjuguiden. Då vi utgick 

ifrån en semistrukturerad intervjuguide fanns det även utrymme till följdfrågor och en 

viss flexibilitet och där respondenten fritt hade utrymme att berätta om olika upplevelse 

som de ville lyfta fram. I intervjuguiden ställde vi öppna frågor som gav utrymme till 

denna flexibilitet hos respondenterna. Det första temat inleddes med bakgrundsfrågor 

som tillexempel hur ser en typisk arbetsdag ut, hur många medarbetare linjecheferna har 

ansvar för samt yrkeserfarenhet ställdes. Tema två behandlade de yttre faktorerna där 

frågor kring krav, stress, tid och kompetens berördes. I det tredje temat ingick de 

organisatoriska förutsättningarna vilket bland annat handlar om de ekonomiska 

resurserna, stöd-samverkans möjligheter och hur utvecklingsmöjligheterna ser ut. Det 

fjärde och sista temat berörde hållbart arbete och vilka förutsättningar som ansågs vara 

de viktigaste. Vi utformade även ett samtyckesformulär (Bilaga 2) där information om 

studiens syfte, att deltagandet är frivilligt, att materialet kommer att behandlas 

konfidentiellt och att materialet endast kommer att användas till studiens syfte 

framkommer. Ett samtycksformulär delades ut då de personer som ombeds delta i en 

undersökning behöver ge sitt samtycke och godkännande till deltagandet, fullständig 

information om studiens syfte och upplägg ska då ges (Bryman, 2011).  

Innan intervjuerna genomfördes hölls en pilotintervju med en bekant till en av 

författarna som är första linjechef inom funktionshinderomsorgen, detta gjordes för att 

kontrollera om frågorna och upplägget i intervjuguiden var fungerande (Patel & 

Davidsson, 2011). Efter att pilotintervjun genomförts kände både vi och 

intervjupersonen att frågorna och upplägget i helhet var bra, däremot poängterade hen 

att vissa begrepp som närvarande chef och hållbart arbete kan uppfattas som 

svårdefinierade vilket vi höll med om. Trots detta valde vi inte att ändra dessa frågor, då 

vi tycker att hållbart arbete är en spännande och viktig aspekt att undersöka och vi ville 

därmed få linjechefernas egen uppfattning och upplevelse av deras förutsättningar 

kopplat till hållbart arbete. Däremot gav synpunkterna oss en medvetenhet inför 

intervjuerna till att vi eventuellt skulle behöva ge en tydligare förklaring kring dessa 

begrepp. Enligt respondenternas önskemål genomfördes sedan samtliga intervjuer på 

respektive respondents arbetsplats, vilket gjorde att intervjuerna kunde hållas i lugna 

miljöer. Innan samtliga intervjuer delades ett samtyckesformulär (Bilaga 2) ut till 

linjecheferna, där de fick läsa och skriva under att de samtyckte till deltagandet. En av 



16 

  

författarna genomförde fyra intervjuer i den större kommunen medan resterande tre 

genomfördes av den andre författaren i den mindre kommunen. Samtliga intervjuer 

spelades in och varade mellan 30-51 minuter.  

5.5 Analys 

Efter genomförda intervjuer satt vi enskilt och transkriberade de intervjuer som 

respektive författare haft ansvar för. Då samtliga intervjuer spelades in på våra 

mobiltelefoner kunde vi sedan lyssna på de inspelade intervjuerna samtidigt som vi skrev 

ner hela intervjun på datorn. Inspelning av intervjuerna gjordes då det i senare 

analysarbete underlättar för oss författare att ha en fullständig redogörelse av de utbyten 

som skedde under intervjun (Bryman, 2011). Varje enskild intervju tog 3-5 timmar att 

transkribera och det blev sammanlagt 57 sidor när vi skrev ut det. Allt det transkriberade 

materialet lästes sedan igenom av bägge författarna var för sig för att få en förståelse för 

varje intervjus innehåll, därefter diskuterade vi innehållet tillsammans.  

Analys av insamlat material skedde löpande enligt Graneheim och Lundmans kvalitativa 

innehållsanalys (Lundman & Hellgren-Graneheim, 2012). Efter att vi gjort oss bekanta 

med det transkriberade materialet togs meningsbärande enheter ut i samtliga intervjuer. 

För att säkerställa att inget viktigt material gick förlorat läste vi sedan igenom varandras 

intervjuer för att kontrollera och eventuellt upptäcka fler meningsbärande enheter. 

Därefter kondenserades de meningsbärande enheterna och utifrån meningens kontext 

tilldelades en passande kod. Vi diskuterade och analyserade det framtagna koderna med 

dess innehåll för att så småningom komma fram till kategorier och underkategorier. 

Denna genomförandeprocess presenteras i nedanstående tabell, tabell 1. I resultatet samt 

i tabell 1 presenteras citat, dessa är något omskrivna från talspråk till skriftspråk. Trost 

(2014) menar att detta kan vara nödvändigt för att respektera respondenternas integritet, 

dessutom kan citat i talspråk vara svåra att förstå och lättare skapa missförstånd.  
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Tabell 1. Exempel på analysprocessens genomförande 

 

5.6 Etiska överväganden 

Under studiens gång har hänsyn tagits till de fyra forskningsetiska principerna: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet enligt 

Vetenskapsrådet (2011).  

Vi mailade ut informationsbrev (Bilaga 1) till varje respondent innan intervjutillfället för 

att göra de medvetna om studiens syfte och upplägg och vilka etiska krav vi skulle 

förhålla oss till. Informationen innefattade även upplysningar om att deras deltagande var 

frivilligt och att de närsomhelst fick lov att avbryta intervjun utan att uppge anledning, 

därmed uppfyllde vi informationskravet. Innan varje intervju läste respondenterna 

igenom och skrev under ett samtyckesformulär (Bilaga 2) och därigenom godkände sitt 

deltagande, på så sätt uppfylldes samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet uppfylls genom 

att vi inte lämnar ut några uppgifter till utomstående och att respondenterna inte kan 

identifieras när vi presenterar resultatet. Citaten från respondenterna är därför fingerade 

till siffror. Allt material kommer endast att användas för vårt ändamål med studien och 

på så sätt uppfylls nyttjandekravet vilket även detta informerades i informationsbrev. 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategorier Kategorier 

...det är ju 
politikerna som 
tar beslut och 
styr framåt, och 
hur väl 
förankrade är 
dem i 
verkligheten 
egentligen... 

Poliska beslut är dåligt 
förankrade i 
verkligheten 

Ledningen tar beslut Organisationens 
ledning 

Organisatoriska 
förutsättningar 

 

...om jag 
behöver gå en 
utbildning eller 
kurs så skriver 
jag till min chef 
att jag behöver 
ha detta och då 
är det okej... 

Utbildningsmöjligheter 
finns i verksamheten 

Utbildningsmöjligheter Linjchefernas 
förutsättningar 

 

...viktigaste 
förutsättningarna 
i verksamheten 
är att man har 
rätt resurser som 
tid, stöd och 
pengar skulle jag 
vilja säga... 

Förutsättningar 
verksamheten. Rätt 
resurser tid, stöd & 
pengar. 

Förutsättningar 
verksamhet 

Viktigaste 
förutsättningarna 
till att uppnå 
kvalité, 
effektivitet och 
utveckling 
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Respondenterna blev även informerade om att uppsatsen kommer att publiceras i DIVA 

som är en offentlig databas för publicering av examensarbeten vid Högskolan i 

Halmstad. När uppsatsen blivit godkänd kommer ljudfilerna och utskrivet material att 

kastas.   

6. Resultat 

Resultatet presenteras i två huvudkategorier med underkategorier framtagna utifrån det 

mest centrala innehållet i intervjuerna i relation till studiens syfte och frågeställningar. I 

resultatet lyfts relevanta citat upp som tagits fram för att belysa och bekräfta det resultat 

som respondenterna sagt.  

Undersökningsgruppen omfattade totalt sju respondenter med en indelning enligt tabell 

2. Tabellen visar antal år som första linjecheferna har varit chef i respektive nuvarande 

verksamhet, men det framkommer i de flesta intervjuer att de haft chefspositioner även 

tidigare men exakt hur länge framgick inte.  

 
Tabell 2. Undersökningsgrupp 
 

Respondent Utbildning Chefserfarenhet (år) Medarbetare 

1 Beteendevetare 5 35 

2 Socionom 6 månader 57 

3 Beteendevetare 4 48 

4 Ålderdomshemföreståndare 14 40 

5 Sociala omsorgsprogrammet 2,5 47 

6 Sjuksköterska 2 38 

7 Sjuksköterska 2 27 

 

 

Det presenteras i den första kategorin, organisatoriska förutsättningar tillsammans med 

respektive underkategorier vilka förutsättningar första linjechefer upplever att de får ifrån 

organisationens ledning samt vad linjecheferna anser vara de viktigaste förutsättningarna 

för att möjliggöra ett dagligt arbete med hög kvalité, effektivitet samt utveckling. Det 

beskrivs vidare i nästkommande kategori, individuella förutsättningar tillsammans med 

respektive underkategorier hur linjechefernas arbetssituation ser ut och hur de hanterar 

den samt vad de anser vara de viktigaste förutsättningarna för att uppnå goda 

arbetsförhållanden med en känsla av engagemang och trivsel. I nedanstående tabell 3 

visas en översikt av dessa kategorier och underkategorier. 
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Tabell 3. Visar en översikt av kategorier och underkategorier. 

 

6.1 Organisatoriska förutsättningar 

I den första underkategorin presenteras det hur de beslut som organisations ledning tar 

påverkar linjechefernas arbete och utförande i verksamheten. De organisatoriska 

förutsättningar som belyses i andra underkategorin är de ekonomiska resurserna, kraven, 

stödfunktioner, utvecklingsmöjligheter samt utbildningsmöjligheter, där det framkommer delade 

meningar kring vilka förutsättningar som finns att tillgå och i vilken utsträckning de ges. 

De viktigaste förutsättningarna till att kunna möjliggöra ett dagligt arbete med hög 

kvalité, effektivitet samt utveckling redovisas i underkategori tre. 

6.1.1 Organisationens ledning – lagar och riktlinjer att förhålla sig till 

Politiska beslut har en inverkan på första linjechefers arbete och de beslut som tas kring 

deras verksamhet. Linjechefens påverkan på hur verksamheten ska styras, och 

upplevelsen av delaktighet till beslut mellan linjechefen och politikerna har successivt 

tagits ifrån dem. Flera linjechefer betonar att de politiska besluten är dåligt förankrade i 

verkligheten och att politikerna inte har den kunskap och insikt som krävs för att fatta de 

övergripande besluten som är kopplade till verksamheten. Linjecheferna menar att de 

måste förhålla sig till de beslut som tagits högre upp av politiker och ledning trots att de 

inte är samordnade i verksamheten.  

  "...det är ju politikerna som sätter mål och styr framåt, och hur väl 

förankrade är de i verkligheten egentligen...jag behöver ju lyssna neråt hela tiden och 

skicka det uppåt, det är där man ska ta stamp i förändringar och beslut..."       (Intervju 1) 

                                     

Att linjecheferna få mer insikt och blir involverade innan besluten fattas skulle skapa 

beslut som är bättre verklighetsförankrade anser linjecheferna. 

Kategori Underkategori 

Organisatoriska förutsättningar Organisationens ledning – lagar och riktlinjer att 

förhålla sig till 

Första linjechefernas förutsättningar 

Viktigaste förutsättningarna till att uppnå kvalitet, 

effektivitet och utveckling  

Individuella förutsättningar Hantering och balans i arbetet 

Viktigaste förutsättningar till att uppnå 

engagemang och trivsel  
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6.1.2 Första linjechefernas förutsättningar 

De ekonomiska resurserna som finns att tillgå i verksamheten upplevs på olika sätt av 

linjecheferna. Ett fåtal tycker att de ekonomiska resurserna är goda men flertalet av 

linjecheferna betonar att dem är knappa och att det är på gränsen till att verksamheten 

fungerar. En linjechef förklarar att pengarna ofta stannar på andra nivåer i organisationen 

och att de inte kommer ut till utförarnivå, dvs. undersköterskorna, vilket är nödvändigt 

för att uppnå god vårdkvalité och goda arbetsförhållanden. Mycket av arbetet styrs 

utifrån ekonomin och linjecheferna måste förhålla sig till och prioritera sitt arbete utifrån 

det. Den strama ekonomin blir framförallt påtaglig när oförutsägbara kostnader dyker 

upp och utgifterna överstiger resurserna. Några linjechefer menar däremot att de har ett 

visst handlingsutrymme vid de ekonomiska bedömningar som överstiger budget, så länge 

det finns en rimlig förklaring till varför beslutet tagits så finns det ofta överseende hos 

den högre ledningen. De ekonomiska resurserna ses som en stor del av de krav som ställs 

på linjecheferna i sin roll då de ekonomiska förutsättningarna är så pass begränsade. 

  "... det finns en stor distans mellan socialstyrelsens krav och dem pengar 

som finns... och även för att uppnå alla andra krav man ska göra..."                 (Intervju 6) 

 

Utöver de ekonomiska kraven har linjecheferna i sin roll en rad olika krav att förhålla sig 

till, så som politiska riktlinjer och lagar, arbetsmiljökrav och krav ifrån den högre 

ledningen samt krav från medarbetarna. Men det framkommer att så länge kraven 

handlar om yrkesmässiga krav och att de vet vilka förväntningar som ställs på dem i deras 

yrkesroll så upplevs arbetskraven som rimliga bland linjecheferna. Däremot ses vissa 

krav, som tillexempel arbete med olika administrativa register som oväsentliga i 

förhållande till arbetet i verksamheten eller svåra att hantera. Linjecheferna hittar 

strategier genom att prioritera och anpassa sig för att bemöta kraven på bästa sätt och 

bollar idéer med högre chefer, kollegor eller medarbetare kring hur de ska hantera det.  

Samtliga linjechefer får ett gott stöd ifrån sin närmaste chef och är eniga om att det är av 

stor betydelse i rollen som linjechef på ett äldreboende.  En linjechef berättar att hon har 

varit utan chef i tre månader och att det märktes tydligt genom att processer och beslut 

som den högre chefen vanligtvis drev stannade av. Hon menar att det på ett sätt var 

nyttigt att vara utan chef då det blev tydligt hur betydelsefullt det är med en chef och 

stödet därifrån.   

  "...åh stöd och samverkansmöjligheterna ser jätte bra ut, jag måste hylla 

ledningen för det...dem finns alltid där och det är bara att höra av sig..."          (Intervju 2) 

Ytterligare en linjechef säger: 

  "...klimatet uppåt är jätte bra, jag kan verkligen säga vad jag tycker...och 

jag får det stöd av min chef som jag behöver..."                                               (Intervju 4) 
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Förutom stöd ifrån den högre ledningen så har alla linjechefer bra stöd och 

samverkansmöjligheter ifrån organisationen. De funktioner som finns att tillgå är 

framförallt HR, som är en avdelning där linjecheferna kan få stöd och hjälp i 

personalfrågor, ekonomi samt administrationen. Dessa stöd- och samverkansfunktioner 

är viktiga och betydelsefulla för att linjechefen ska kunna utföra sitt arbete i 

verksamheten. 

  "...jag saknar att ha ett administrativt stöd...förr på ett annat jobb kunde 

jag vara mycket mer närvarande för då hade jag mer stöd..."                            (Intervju 5) 

 

Några av linjecheferna saknar dock tillräckligt med administrativt stöd i förhållande till 

den mängd administrativt arbete som de har att göra. Det framkom tydligt att flertalet av 

linjecheferna har goda möjligheter till att utveckla och påverka sin verksamhet utifrån de 

riktlinjer och rambeslut som finns och att de anpassar sig utifrån de. Linjecheferna anser 

att de har stort handlingsutrymme att forma rambesluten till verksamhets behov, vilket 

görs i dialog med medarbetarna.  

  "...jag kan påverka huret väldigt mycket utifrån rambesluten, och då 

lyssnar jag mycket till mina medarbetares kompetens... vi tar inga beslut innan vi 

tillsammans har samverkat frågorna..."                                                             (Intervju 7) 

 

En linjechef är dock inte involverad i utvecklingsfrågor, eftersom hon har en stor 

verksamhet och mycket personal anser hon sig inte hinna med utvecklingsfrågor i den 

bemärkelsen hon vill. Samtliga linjechefer är dessutom positiva till de 

utbildningsmöjligheter som finns. De upplever att när de saknar kompetens så få dem de 

utbildningar som behövs från organisationen.  

6.1.3 Viktigaste förutsättningarna till att uppnå kvalitet, effektivitet och utveckling  

Resultatet visar att linjecheferna upplever att det finns ett flertal viktiga organisatoriska 

förutsättningarna för att kunna bemöta de behov som finns i verksamheten och utföra 

ett dagligt arbete som bygger på kvalité, effektivitet och utveckling. Samverkan och god 

kommunikation mellan nivåerna framkommer som en viktig del, dessutom belyser 

linjecheferna vikten av att ha tillräckligt med tid och goda ekonomiska resurser till sitt 

arbete. Det gäller att resurserna och kraven kommer på samma nivå och skapar en möjlig 

balans säger en av linjecheferna. En viktig förutsättning som övervägande delen av 

linjecheferna benämner och som framkommer i citatet nedanför är betydelsen av att ha 

ett gott stöd. När dessa förutsättningar ges skapas möjligheter till att kvalité, effektivitet 

och utveckling i arbetet och verksamheten kan uppnås, vilket är en del för att kunna 

möjliggöra ett hållbart arbete.    
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  "...de viktigaste förutsättningarna i arbetet är att man har lagom stora 

grupper och att man har det stöd man behöver ifrån administrationen, ekonomin och 

HR-avdelningen...sen behöver man också en bra chef som ger stöttning till oss 

enhetschefer..."                                                                                                (Intervju 7) 

 En annan linjechef säger: 

  "...när jag ges rätt förutsättningar i mitt yrke i form av tid till att utföra 

mina arbetsuppgifter och stöd när jag behöver ger det mig möjligheter att skapa hållbart 

arbete.."                                                                                                           (Intervju 2) 

                                                                                                               

Linjecheferna anser att när de har de förutsättningar som de behöver ger det dem 

möjligheter att uppnå ett hållbart arbete.    

6.2 Individuella förutsättningar  

I den första nedanstående underkategori presenteras det hur linjecheferna hanterar sin 

arbetssituation och vilka faktorer som har inverkan på det. I nästkommande 

underkategorin presenteras vilka de viktigaste förutsättningarna är till att kunna uppnå 

goda arbetsförhållanden med en känsla av engagemang och trivsel. 

6.2.1 Hantering och balans i arbetet 

Linjecheferna anser att de har ett brett arbetsområde med verksamhets, personal, 

ekonomi och arbetsmiljöansvar. Linjechefernas dagliga arbetsuppgifter ser snarlika ut, 

och handlar främst om att svara på mail, telefonsamtal och övrigt administrativt 

dataarbete. Det dagliga arbetet består även av mycket kommunikation och samverkan 

med medarbetare, stödfunktioner, anhöriga samt brukare. Samtliga betonar även 

mängden möten av olika slag som upptar mycket av deras tid. De flesta linjechefer menar 

att de har den kompetens som behövs för att kunna utföra dessa arbetsuppgifter tack 

vare sin långa arbetslivserfarenhet, om de saknar kompetens till vissa uppgifter så skaffar 

de sig kompetens eller vänder sig till de stödfunktioner som finns. Det framkommer 

däremot att alla de olika IT-system som linjecheferna ständigt arbetar i upplevs som en 

svår del i chefsrollen, då system ofta uppdateras och de hela tiden måste hänga med 

skapar det stress hos linjecheferna. Några av linjecheferna betonar även svårigheten med 

allt det administrativa arbetet som hamnar på första linjechefens arbetsbord och som 

upptar mycket av deras tid.  

  "...nej nej jag har inte tid...det trillar in så mycket som ska göras hela tiden, 

första linjechefer är som en slags tratt där allting tillslut hamnar på utförardelen...man 

måste lära sig att prioritera..."                                                                           (Intervju 1) 

En annan linjechef säger:                                                                                                        
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  "...det gör mig jätte stressad när jag inte kan ställa upp för min personal 

på ett sätt som jag behöver...när man inte räcker till som chef..."                      (Intervju 3) 

 

Linjecheferna upplever inte att de har tillräckligt med tid till att kunna utföra sitt arbete i 

den mån de vill, vilket skapar stress hos vissa av linjecheferna. Stressen framkommer 

också när de inte vet hur de ska gå tillväga med vissa uppgifter, eller när svåra situationer 

uppstår t.ex. i samtal med anhöriga. Flertalet menar dock inte att de blir stressade på 

grund av tidsbristen då de har lärt sig att prioritera saker, saker som måste göras direkt 

och saker som kan vänta. Några av linjecheferna menar också att deras långa 

arbetslivserfarenhet har inverkan på hur de lättare hanterar stress i arbetet. 

  "...nej jag upplever inte att det finns tid...man får ta sig tid eller prioritera, 

vissa saker delegerar jag ut till personalen..."                                                     (Intervju 2) 

 

En linjechef upplever varken tidsbrist eller stress i sin arbetsroll, vilket hon menar främst 

beror på att hon har ett rimligt antal medarbetare, 27 stycken i jämförelse med resterande 

linjechefer som har mellan 35-57 medarbetare. Hon planerar och strukturerar även sina 

arbetsdagar väl och på så sätt motverkar hon stress.   

Flertalet av linjecheferna anser att de har möjlighet till att vara en närvarande chef, men 

innebörden av hur man är en närvarande chef ser olika ut. Vissa anser att de är 

närvarande när de är på sitt kontor medan andra anser att de är närvarande när de är ute i 

verksamheten hos personal och brukare. De linjechefer som anser att de inte kan vara 

närvarande i den bemärkelsen som de vill menar att de inte har tiden till det.  

  "...jag känner inte att jag kan vara en närvarande chef i den bemärkelsen 

som jag själv vill...jag önskar att jag hade mer tid med min personal...jag vill vara på plats i 

verksamheten men det hinner jag inte riktigt känner jag..."                               (Intervju 3) 

 

Trots tidsbristen som linjecheferna känner i sitt arbete så menar de inte att de tar med sig 

jobbet hem på grund av det. Däremot framkommer det att några väljer att ta med sig 

jobbet hem men att det ses som positivt då de kan fundera, komma på idéer och arbeta 

ostört.  

6.2.2 Viktigaste förutsättningarna till att uppnå engagemang och trivsel 

De viktigaste individuella förutsättningarna som framkommer för att linjecheferna ska 

kunna uppnå goda arbetsförhållanden med en känsla av engagemang och trivsel ser olika 

ut. En del linjechefer anser att det är viktigt att de har personal med positiv anda och 

stort engagemang för deras arbete och att ha personal med kunskap och som tar sitt 

arbete på allvar. När linjecheferna upplever detta ifrån personalens håll skapas också 
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energi och engagemang ifrån linjechefernas sida. Andra linjechefer betonar betydelsen av 

att ha utrymme till att kunna påverka och ta egna beslut i verksamheten. 

  ”…viktigaste förutsättningarna för mig själv är att det finns en positiv 

anda ifrån personalen, att de vill och har valt att jobba med detta är a och o…och att 

man har ett gott samarbete…”                                                                         (Intervju 6) 

En annan linjechef säger: 

 ”…att jag och mina medarbetare skrattar mycket och hittar på roliga saker är 

jätteviktigt för mig för att jag ska trivas…”                                                      (Intervju 1) 

 

Ett gott samarbete med medarbetarna och ett öppet klimat där de kan skratta och där det 

är högt i tak är viktiga förutsättningar för att linjecheferna ska känna trivsel i sitt arbete. 

Samtliga linjechefer menar att de har ett trivsamt och öppet klimat i sina verksamheter. 

Likaså framkommer det att ett gott samarbete och ett bra stöd ifrån sin chef anses vara 

betydelsefullt för chefernas engagemang till arbetet. När rätt förutsättningar finns i 

verksamheten ger det linjecheferna möjligheter till att uppnå goda arbetsförhållanden 

med en känsla av engagemang och trivsel, vilket är den andra delen till att kunna uppnå 

ett hållbart arbete.   

  ”…när jag ges rätt förutsättningar i form utav tid, stöd och 

kommunikation, och när jag får en balans mellan privat och arbetsliv, då trivs jag som 

bäst…”                                                                                                            (Intervju 2)  

En annan linjechef säger:  

 

  ”…hållbart arbete för mig är att man trivs som chef…att man får jobba 

så mycket man vill, skratta och vara engagerad och att man hittar en balans i jobbet…” 

                                                                                                                        (Intervju 4) 

6.3 Sammanfattning 

Här presenteras en sammanfattning av de mest centrala resultaten kopplat till studiens 

syfte.  

Linjecheferna upplever sin arbetssituation som mångfasetterad och där tiden till att 

utföra arbetet på ett tillfredsställande sätt inte räcker till. Resultatet visar att de linjechefer 

som lärt sig att prioritera sin tid och har en lång arbetslivserfarenhet upplever att de 

lättare kan hantera sin arbetssituation. De mest centrala förutsättningarna som samtliga 

linjechefer upplever att de får ifrån organisationens ledning till att utföra sitt dagliga 

arbete är ett gott chefsstöd och goda utbildningsmöjligheter. Resultatet visar även att 

flertalet av linjecheferna får möjligheter till att utveckla och påverka sin verksamhet 

utifrån de riktlinjer och rambeslut som finns. Avslutningsvis så visar resultatet på att 
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linjecheferna upplever att de viktigaste förutsättningarna till att kunna uppnå ett hållbart 

arbete är att de har tid, stöd och goda ekonomiska resurser till att kunna utföra ett arbete 

som bygger på kvalité, effektivitet och utveckling. Det framkommer även att de viktigaste 

förutsättningarna är att det finns utrymme till att kunna ta egna beslut i verksamheten, att 

det finns ett gott samarbete med medarbetarna samt ett gott chefsstöd, för att kunna 

uppnå goda arbetsförhållanden med en känsla av engagemang och trivsel.   

7. Analys 

I detta avsnitt kommer resultatet löpande att analyseras och förklaras med tillämpade 

teorier, nyinstitutionella teorin och teorin om KASAM samt den tidigare forskning som 

är aktuell för studien. För att tydliggöra analysavsnittet har vi valt att redovisa det utifrån 

fyra olika underrubriker.    

7.1 Organisationens ledning 

Enligt den nyinstitutionella teorin så ingår lagar och regler i den formella strukturen, de 

lagar och regler som finns är satta av politikerna och ska finns som grund för att 

verksamheten ska uppnå och utgå ifrån gemensamma mål. Att vara första linjechef inom 

äldreomsorgen innebär att förhålla sig till både de informella och formella regler och den 

struktur som finns inom den gemensamma kontexten, organisationsfältet (Eriksson-

Zetterquist et al., 2012). Linjecheferna i vår studie är medvetna om de styrdokument med 

lagar och regler som finns, vilket enligt den nyinstitutionella teorin ingår i den formella 

strukturen och som de måste förhålla sig till. Den formella strukturen är relativt stabil 

men kan enligt Wolmesjö (2005) ändras i och med att nya lagar och förändrings- och 

utvecklingsarbeten sker. Linjechefer inom äldreomsorgen har de senaste åren stått inför 

radikala förändringar och haft en som Wolmesjö beskriver magisk betydelse för 

verksamheten då de förväntas hitta lösningar på organisatoriska problem. I vår studie 

framgår det att linjecheferna förhåller sig till den formella strukturen genom att anpassa 

sig till de politiska beslut som finns, vilket ses som en strategi inom den nyinstutitionella 

teorin (Eriksson-Zetterquist et al., 2012; Oliver, 1991). Flera linjechefer i vår studie 

betonar dock att dessa politiska beslut är dåligt förankrade i verkligheten och att 

politikerna inte har den kunskap och insikt som krävs för att fatta de övergripande 

besluten som är kopplade till verksamheten. På liknande sätt framkommer det i 

Henriksen och Rosenqvist (2002) och i Evertsson och Rosengrens (2014) studier att 

politikerna måste få bättre insikt till vilken kvalité på vård som ska finnas för de äldre, då 

linjecheferna menar att lagar och riktlinjer inte alltid är verklighetsförankrade. Däremot 

framkommer det i vår studie att linjecheferna har goda möjligheter till att utveckla och 

påverka sin verksamhet utifrån de riktlinjer och rambeslut som finns. Linjecheferna anser 

därmed att de har stort handlingsutrymme att forma rambesluten till verksamhetens 

behov, vilket görs i dialog med medarbetarna. Att linjecheferna har detta 

handlingsutrymme kan även ses i likhet med Karlssons (2006) studie där det 

framkommer att linjecheferna har stora möjligheter att påverka själva genomförandet 
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utifrån de redan fattade besluten. Linjecheferna i vår studie vet vad det innebär att arbeta 

i en politisk styrd organisation och vilka förväntningar som ställs i förhållande till ens 

position, vilka beslut som kan påverkas och vilka som inte kan det. Detta uppfyller 

komponenten begriplighet i teorin om KASAM. Att uppnå begriplighet handlar om att 

förstå sambandet mellan olika delar i organisationssystemet och att förstå sin egen plats i 

detta system (Hanson, 2004). 

7.2 Första linjechefens förutsättningar 

I Karlssons (2006) och Hjalmarsons et al., (2004) studier visar det sig att linjechefer inom 

äldreomsorgen upplever de ekonomiska förutsättningarna som knappa och det utgör en 

stor utmaning att förhålla sig till i linjechefernas arbete. Detta är även något som framgår 

i vår studie där flertalet av linjecheferna upplever de ekonomiska förutsättningarna som 

begränsade, vilket utgör hinder till att kunna bedriva verksamheten på ett bra sätt. Att 

linjecheferna upplever de ekonomiska förutsättningarna som knappa minskar 

hanterbarheten i arbetet då linjecheferna måste prioritera och anpassa sitt arbete i 

verksamheten utifrån den strama ekonomin. Hanterbarheten är den andra komponenten 

som behövs för att uppnå KASAM hos linjecheferna (Hanson, 2004). Däremot har 

linjecheferna goda möjligheter till att utveckla och påverka i verksamheten, och de har ett 

stort handlingsutrymme utifrån de uppsatta ramar som finns i organisationsfältet, vilket 

på så sätt stärker hanterbarheten hos linjecheferna. Samtidigt förhåller de sig till den 

tvingande isomorfismen genom att anpassa sig till de lagar och regler som finns 

(Erlingsdóttir & Lindberg, 2007). 

Samtliga intervjuade linjechefer i vår studie är eniga om att de har goda förutsättningar 

när det gäller gott chefsstöd ifrån organisationens ledning, vilket ses som en viktig 

förutsättning till att kunna utföra sitt arbete. Betydelsen av att ha ett gott chefsstöd löper 

också som en röd tråd genom de tidigare forskningsstudier som studerat linjechefers 

förutsättningar (Berntsson, Wallin & Härenstam, 2012; Dellve, Andreasson & Jutengren, 

2013; Larsson, 2008). Att linjecheferna har goda möjligheter till att utveckla 

verksamheten, att det finns ett gott chefsstöd och likaså goda utbildningsmöjligheter 

skapar en hanterbar arbetssituation för linjecheferna. Att ha dessa förutsättningar är 

viktigt när man ser till begreppet hanterbarhet inom KASAM (Hanson, 2004).  

7.3 Hantering i arbetet 

Linjecheferna i vår studie upplever sin arbetssituation som mångfasetterad och där tiden 

till att utföra sitt arbete på ett tillfredställande sätt inte räcker till. Det finns behov av att 

förbättra det befintliga administrativa stödet för att underlätta för linjecheferna i deras 

arbetssituation, då det administrativa arbetet och de olika IT-system upplevs som en 

betungande del i linjechefernas arbete. Kopplat till Berntsson, Wallin och Härenstam 

(2012) kan vi se likheter i att linjecheferna upplever höga krav i sitt arbete i relation till de 

resurser som finns. I deras studie visar det att första linjechefer inom äldreomsorgen 

upplever ett ökat administrativt arbete och ett minskat stöd vilket skapar en obalans 
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mellan kraven och resurserna. Det framgår däremot i vår studie att flertalet av 

linjecheferna som har en lång arbetslivserfarenhet och som har lärt sig att prioritera sin 

tid upplever att de lättare kan hantera sin arbetssituation, och de uppnår därmed 

hanterbarhetskomponenten i KASAM (Hanson, 2004) . Linjecheferna hittar olika 

strategier i sitt arbete där de tillexempel anpassar sig och prioriterar vad som behövs 

göras, saker som behövs göras direkt och saker som kan vänta. På så sätt kan de uppnå 

en balans mellan verksamhetens informella intressen och det formella institutionella 

trycket (Eriksson-Zetterquist et al., 2012; Oliver, 1991). 

Vi kan i vår studie däremot se ett flertal aspekter som sänker linjechefernas KASAM 

(Hanson,2004). Det går tillexempel att göra tillvaron mer begriplig genom att tydliggöra 

chefernas arbetsverktyg, så som olika IT-system. Hanterbarheten kan också stärkas 

genom att se till att arbetsbelastningen för linjecheferna är mer rimlig, att 

arbetsuppgifterna hamnar i balans med den tid de har till att utföra arbetet, att de 

ekonomiska resurserna stärks och att det administrativa stödet förbättras.  

7.4 Möjligheter för hållbart arbete 

Av vår studie framgår det att linjecheferna upplever att de viktigaste förutsättningarna till 

att kunna uppnå ett hållbart arbete som bygger på kvalité, effektivitet och utveckling i 

verksamheten är att de har tid, stöd och goda ekonomiska resurser. För att kunna uppnå 

ett hållbart arbete menar linjecheferna också att det ska finns utrymme till att kunna 

utveckla och ta egna beslut i verksamheten, att det ska finnas ett gott samarbete mellan 

medarbetarna och chef, och ett öppet klimat, detta för att känna engagemang och trivsel i 

sitt arbete. En kombination av delaktighet uppifrån och nerifrån där god kommunikation 

och ett öppet klimat i organisationen finns visar i Larssons (2008) avhandling vara viktiga 

förutsättningar för att kunna bedriva ett hållbart utvecklingsarbete. De 

utvecklingsinsatser som baserats utifrån verksamhetens behov och som initierats av 

första linjecheferna i dialog med medarbetarna visade sig ha större potential att bli mer 

hållbara. Cheferna i Larssons studie menar också att samverkan mellan 

organisationsnivåer och ett gott ledningsstöd var viktiga förutsättningar för att kunna 

skapa ett hållbart utvecklingsarbete. För att kunna skapa ett hållbart arbete framkommer 

det även i Dellve, Andreasson och Jutengrens (2013) studie att goda stödresurser anses 

vara viktigt för linjecheferna. Att ha stödjande ledning och privatliv, och ett externt stöd 

visade sig vara betydelsefulla aspekter för linjecheferna till att känna ökad energi i arbete. 

På samma sätt kan vi i vår studie se att ett gott chefsstöd, och som det i Larssons (2008) 

studie framkom som betydelsefullt för att nå ett hållbart arbete, ett öppet klimat och 

möjligheter till utveckling utifrån verksamhetens behov, även är förutsättningar som 

linjecheferna i vår studie upplever att de har. 

Linjecheferna upplever alltså att det finns ett bra samarbete med medarbetarna och ett 

gott klimat i organisationen vilket gör att upplevelsen av meningsfullhet och trivsel i 

arbetet stärks, vilken är den sista komponenten i KASAM och som även kan beskrivas 

som motivationskomponenten (Hanson, 2004). Att ha ett stort handlingsutrymme till att 
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kunna påverka och ta egna beslut i verksamheten ses som viktiga förutsättningar till att 

känna trivsel och engagemang till arbetet, och som det tidigare framkommer har flertalet 

av linjecheferna stort handlingsutrymme i verksamhetens utvecklingsfrågor vilket gör att 

meningsfullheten i arbetet stärks ytterligare.  Det goda chefsstödet bidrar också till 

komponenten meningsfullhet i arbete, då ett gott chefsstöd ses som en viktig del för att 

känna meningsfullhet till arbetet enligt teorin KASAM (Hanson, 2004). Chefsstödet 

framkom i vår studie vara både en viktig organisatorisk förutsättning för att kunna uppnå 

kvalitet, effektivitet och utveckling, men också som en individuell förutsättning för att 

känna engagemang och trivsel i arbetet. Chefsstödet i organisationen tycks därmed vara 

det viktigaste för att kunna höja känslan av sammanhang, KASAM, och hur 

linjechefernas känsla av sammanhang ser ut, kopplar vi i vår studie till linjechefernas 

möjligheter till att i längden kunna uppnå ett hållbart arbete. 

8. Diskussion 

I följande avsnitt presenteras inledningsvis en metoddiskussion kring de styrkor och 

svagheter vi kan se i studien, och vilken inverkan detta kan ha fått för vårt resultat. 

Därefter följer en resultatdiskussion där vi diskuterar resultatet utifrån egna reflektioner, 

kopplat till kön, likheter till tidigare forskning samt betydelsen för det sociala arbetets 

praktik. Avslutningsvis presenteras en redogörelse för vidare forskning inom det sociala 

arbetet.     

8.1 Metoddiskussion 

För att besvara studiens syfte utfördes kvalitativa semistrukturerade intervjuer då en 

kvalitativ metod ger möjligheten att fånga upplevelser. Enligt Patel och Davidson (2011) 

behöver man i en kvalitativ intervjustudie vara medveten om sin förförståelse. Då vi 

utgår från en hermeneutisk vetenskaplig inriktning ser vi vår förförståelse som en tillgång 

då vi kan tolka och förstå helheten av de studerade linjechefernas sammanhang. För att 

vår förförståelse däremot inte skulle påverka studiens riktning var vi noga med att ställa 

öppna frågor och inte styra frågorna till en positiv eller negativ riktning. Vi utformade 

även intervjuguidens frågor så att de inte framställdes som privata eller känsliga att 

besvara. På så vis skapade vi också en trovärdighet i vårt resultat då vi under 

undersökningens gång samt i framställningarna av intervjuguiden har förhållit oss till 

etiska samt vetenskapliga principer (Bryman, 2011).  

Bryman (2011) beskriver fyra tillförlitlighetskriterier som används för att bedöma 

kvaliteten i kvalitativ forskning och som har en motsvarighet till reliabilitet och validitet i 

kvantitativ forskning. Dessa är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet till att 

styrka och konfirmera. Kvalitativ forskning inbegrips vanligtvis av en liten grupp individer 

med gemensamma egenskaper, vilket gör att det skapas ett djup och ett fokus på den 

kontextuella meningen som studeras. Genom att beskriva denna kontext i en tydlig och 

tät redogörelse så kan andra människor bedöma hur pass överförbart resultatet kan vara 



29 

  

till en annan miljö (Bryman, 2011). Eftersom vår studie bygger på en kvalitativ studie 

med sju stycken respondenter är resultatet inte generaliserbart till en annan population än 

de som har inkluderats i studien, istället har vi försökt stärka studiens överförbarhet 

genom att vi lyft fram det betydelsefulla och djupa som framkommit under varje enskild 

intervju på ett så tydligt sätt som möjligt. Genom Graneheim och Lundmans kvalitativa 

innehållsanalys som användes till analysen av det insamlade materialet kunde vi få en 

tydlig struktur i arbetet där vi kunde fånga intervjuernas innehåll och analysera det på ett 

metodiskt sätt (Lundman & Hellgren-Graneheim, 2012). Däremot uppfattades hållbart 

arbete som svårt att förstå hos vissa linjechefer och betydelsen av begreppet kanske inte 

alltid kom till sin rätt, vilket kan göra att resultatets överförbarhet minskar. Bryman 

(2011) beskriver för att kunna bedöma undersökningens pålitlighet ska en fullständig och 

tillgänglig redogörelse av alla forskningsprocessens faser redovisas. Vi har redogjort för 

alla val och besluts som tagits under undersökningsprocessens gång och noga redogjort 

för och beskrivit i studiens metodavsnitt. Genom vår tydliga och tillgängliga redogörelse 

kan vi därmed stärka pålitligheten i studien. Möjligheterna till att kunna styrka och 

konfirmera innebär att forskaren försöker säkerställa att denne har agerat i god tro under 

utförandet i en undersökning (Bryman, 2011). Vi författare har inte medvetet låtit våra 

personliga värderingar påverka vår undersökning och de slutsatser som dragits. Detta kan 

vi säkerställa genom att vi under analysarbetets gång läste igenom varje 

intervjutranskribering var för sig, och vi kunde senare i en gemensam diskussion bekräfta 

att vi tolkat materialet på samma sätt. Enligt Lundman och Hellgran-Graneheim (2012) 

ökar studiens tillförlitlighet då två forskare läser allt material var för sig, och sedan 

genomför analysen gemensamt. 

Våra intervjuer hölls i lugna och avslappnade miljöer och är enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) en aspekt som har en positiv inverkan på resultatets tillförlitlighet. En annan 

aspekt som däremot kan påverka tillförlitligheten på ett negativt sätt i en kvalitativ studie 

är att respondenterna kan bli påverkade och spända av att intervjuerna spelas in, detta 

kan eventuellt ha gjort att respondenterna inte vågade ge uppriktiga svar. I vår studie 

utgår vi endast från kvinnliga chefers perspektiv då vi i studien valde att exkludera de 

manliga cheferna. Detta gjordes på grund av att männen lättare skulle kunna identifieras i 

och med att det visade sig vara en markant skillnad mellan antal kvinnor och män i de 

valda kommunerna. Förvisso är de studerade kommunerna anonyma och oavsett kön ska 

respondenterna inte kunna identifieras, men trots detta valde vi att exkludera männen då 

Bryman (2011) menar att det i kvalitativa studier inte helt går att eliminera möjligheten till 

att kunna identifiera personer och platser. Nu i efterhand anser vi att vi inte hade behövt 

exkludera männen då alla respondenter istället skulle kunna benämnas vid hen och att vi 

dessutom inte hade som syfte att belysa studien utifrån ett kvinnligt perspektiv. I och 

med att det är ett kvinnodominerat yrke hade det också varit intressant att få med 

manliga linjechefers upplevelser och vi hade därför kunnat göra urvalet på ett annat sätt 

genom att inte exkludera männen. 

Genom att vi utgick ifrån en abduktiv ansats valdes våra teoretiska ramar samtidigt som 

vår empiri togs fram. De teorier som slutligen valdes, nyinstitutionella teorin och 
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KASAM ser vi som två stora och komplexa teorier och som delvis har varit svåra att 

applicera till vår empiri. Men under arbetets gång har vi ändå kunnat applicera delar av 

teorierna till vår empiri, både utifrån ett individuellt och ett organisatoriskt perspektiv. 

Trots att vi valde dessa komplexa teorier anser vi att kombinationen av dessa två teorier 

har gett oss en grundläggande teoretisk förståelse till resultatet. 

8.2 Resultatdiskussion  

Vi kan se att de förutsättningar som linjecheferna upplever att de har är ett gott 

chefsstöd, goda utbildningsmöjligheter samt goda möjligheter till att utveckla 

verksamheten. De förutsättningar som linjecheferna inte upplever är tillräckliga är de 

ekonomiska resurserna, det administrativa stödet samt tillräcklig tid till att utföra sitt 

arbete. Den tidigare forskning som vi studerat och kopplat till vår studies område visar i 

stora drag på samma resultat. Framförallt så visar tidigare forskning som studerat chefers 

förutsättningar att ett gott chefsstöd ses som en viktig del i deras arbete (Berntsson, 

Wallin & Härenstam, 2012; Dellve, Andreasson & Jutengren, 2013; Larsson, 2008). Vårt 

resultat kan vi även se i likhet med Karlssons (2006) och Hjalmarsson et al., (2004) 

studier där linjechefernas ekonomiska förutsättningar upplevs knappa och de utgör en 

stor utmaning i linjechefernas arbete.  

Den komponent som linjecheferna i vår studie upplever vara den viktigaste 

förutsättningen till att kunna uppnå ett hållbart arbete där kvalité, effektivitet och 

utveckling i verksamheten kan nås samt där linjecheferna kan känna engagemang och 

trivsel i arbetet är att de har ett gott chefsstöd. Larsson (2008) och Dellve, Andreasson 

och Jutengren (2013) presenterar även i sina studier betydelsen av att linjecheferna har ett 

gott chefsstöd för att kunna bedriva ett hållbart ledarskap och utvecklingsarbete. I och 

med att samtliga linjechefer i vår studie upplever att de har ett gott chefsstöd ser vi också 

att de har goda möjligheter till att uppnå ett hållbart arbete, vilket är nödvändigt för att 

främja god omsorg i äldreomsorgens verksamheter. Däremot kan vi inte dra några 

slutsatser av detta då linjecheferna inte har tillräckligt av de andra förutsättningarna som 

tid, ekonomiska resurser och administrativt stöd, vilket också framkommer vara viktiga 

för att kunna uppnå ett hållbart arbete. Vi kan utifrån vårt resultat därför se betydelsen av 

att organisationens ledning satsar på första linjechefers arbetssituation för att 

äldreomsorgens verksamheter ska kunna skapa och behålla en så god livskvalitet som 

möjligt för de äldre, vilket har betydelse för det sociala arbetets praktik. 

Äldreomsorgen är ett kvinnodominerat yrke där både utförarledet och chefspositionen är 

överrepresenterad av svenska kvinnor, däremot utmanas denna bild av att fler kvinnor 

med utländsk bakgrund och även män börjar arbeta inom äldreomsorgen (Piuva, Storm, 

Olsson & Karlsson, 2012; Storm, 2012). Jacobsen och Thorsvik (2008) beskriver kön i 

ett arbetslivssammanhang som en social konstruktion skapad utifrån normer och 

värderingar om kvinnor och män. De beskriver bland annat kvinnliga chefer som 

omsorgs-och samarbetsorienterade chefer. Etnicitet är också en viktig aspekt att belysa 

inom det sociala arbetets praktik. I en rapport skriven av Hensvik, Nordström-Skans och 
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Åslund (2009) framkommer det att chefer med etnisk bakgrund är starkt 

underrepresenterade på arbetsmarknaden. De skriver i sin rapport att chefer ofta 

anställer likasinnade personer, kvinnor anställer kvinnor och etnisk svenska anställer 

etnisk svenska. Detta mönster kan ses som problematiskt då mångfalden bland 

omsorgsmottagarna förväntas öka och det måste därmed bli en bättre integrering mellan 

yrkeskategorier och olika etniska tillhörigheter. Storm (2012) betonar vikten av att kön, 

klass, etnicitet och sexualitet behöver få ett större utrymme i framtida forskningar inom 

äldreomsorgen.  

Det är oroväckande att även vår studie på flera håll bekräftar den tidigare forskningen 

med den problematik kring bristande förutsättningar som linjechefer inom 

äldreomsorgen ofta upplever Vi anser att det därför är viktigt och intressant att göra en 

vidare forskning inom området, utifrån hur politiker och den högre ledningen arbetar för 

att skapa bättre förutsättningar för linjecheferna. Genom att få ett ytterligare perspektiv 

kring det berörda området kan forskningen bidra till att kvalitet inom äldreomsorgen 

bättre kan uppnås, och Blom och Moren (2011) menar att forskningen bidrar till att en 

helhetsbild kring området kan ges då man forskar på fler intressenter inom det sociala 

området. Eftersom att vårt resultat endast bygger på kvinnliga chefers perspektiv hade 

det dessutom varit intressant att i fortsatt forskning belysa chefskapet utifrån ett 

genusperspektiv, och därmed få manliga chefers perspektiv inom äldreomsorgen. 
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Bilaga A : Informationsbrev 

Högskolan i Halmstad 

Organisering och ledning av arbete och välfärd - inriktning socialt arbete  

Akademin för hälsa och välfärd 

Informationsbrev 

Hej! 

Vi är två studenter ifrån Högskolan i Halmstad, som just nu genomför vårt examensarbete inom socialt 

arbete. Under utbildningens gång har det väckts ett intresse om ledarskapet och dess förutsättningar och 

syftet i vår uppsats är att öka förståelsen för vilka förutsättningar första linje chefer inom äldreomsorgen 

upplever att de får ifrån organisationens ledning till sitt dagliga arbete, samt vad de själva anser är de 

viktigaste förutsättningarna för att uppnå ett hållbart arbete.  

Ledarskapets förutsättningar har en bidragande roll till hur kvalité inom äldreomsorgens verksamheter kan 

uppnås. Att man som ledare har rätt förutsättningar är viktigt, för att arbetet i verksamheten ska bli 

hållbart i längden. Därför ser vi din kunskap och dina erfarenheter som viktiga och vi hoppas att du vill 

dela med dig av detta till oss.  

Innan genomförandet av intervjun är det viktigt att du som deltagare känner till dina rättigheter och 

samtycker till detta. Deltagandet är frivilligt och du har rätten att dra dig ur när som helst utan att förklara 

varför. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt och kommer inte kunna kopplas till dig som 

person, då inga namn kommer att användas. Det är endast vi som studenter samt vår handledare som har 

tillgång till det insamlade materialet. Materialet kommer enbart att användas till forskningens syfte. Den 

färdiga uppsatsen kommer senare att publiceras i DIVA som är en offentlig databas för publicering av 

examensarbeten för Högskolan i Halmstad efter att den blivit godkänd. Intervjuerna kommer att spelas in 

på ljudfil med ditt godkännande, och kommer att förvaras så att inga obehöriga har tillgång till det, efter att 

uppsatsen blivit godkänd kommer ljudfilen kastas. Intervjuerna beräknas ta 30-60 minuter att genomföra.                                                                    

Du får gärna kontakta oss om du har några frågor eller funderingar. 

Tack för din medverkan,                                                                                                                  

Vänliga hälsningar Emilia och Elisabeth   
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Bilaga B : Samtyckesformulär 

Samtyckesformulär 

Medgivande om deltagande i en studie om första linje chefers förutsättningar inom 

äldreomsorgen. 

Härmed samtycker jag till att medverka i studien och är informerad om vad studiens syfte 

är. Jag har informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst kan 

avbryta min medverkan utan negativa följder. De uppgifter som framkommer under 

intervjun kommer inte att föras vidare och mitt namn kommer inte att finnas med i det 

slutgiltiga arbetet. Den information som jag lämnar kommer endast att användas till denna 

uppsats och jag är medveten om att slutversionen är offentlig då den kommer att publiceras 

i en publiceringsdatabas för uppsatser och examensarbeten.  

 

Deltagare                                       Student                                 Student 

Ort/Datum:                                  Ort/Datum:                            Ort/Datum: 

_________________             ________________                   _______________ 
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________________              _________________ ________________ 
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Bilaga C : Intervjuguide 

Intervjuguide 

Bakgrund 

________________________________________________________ 

- Berätta lite kort om dig själv och hur det kommer sig att du blev chef inom äldreomsorgen? 

- Vad har du för utbildnings och tidigare yrkeserfarenheter? 

- Hur länge har du varit chef i denna verksamheten? 

- Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig? Vilka arbetsuppgifter har du? 

- Hur många medarbetare har du ansvar för? (Upplevs antalet rimligt?) 

 

Yttre faktorer 

 

- Hur upplever du krav i ditt arbete från över och underordnade?  

- Upplever du stress i din yrkesroll? Och vad är de främsta orsakerna till det i så fall? 

- Upplever du att det finns tillräckligt med tid till att utföra dina olika arbetsuppgifter?  

(Vid nej, vad är orsaken till att tiden inte finns?) 

- Hur upplever du din kompetens i förhållande till dina arbetsuppgifter och beslut som ska tas? (Om inte 

finns det utbildningsmöjligheter?) 

 

Organisatoriska förutsättningar 

 

- Hur ser du på de ekonomiska resurser som finns till ditt arbete i verksamheten? (Vad saknas/prioriteras 

inte?) 

- Hur ser stöd och samverkansmöjligheterna ut ifrån den högre ledningen? 

- Finns det några övriga stödfunktioner som du har möjlighet att samverka med? 

- Hur arbetar organisationen med utvecklingsfrågor kring verksamheten, och på vilket sätt är du involverad 

i sådana processer och beslut? (Har du möjlighet att påverka/motverka?)  

- Hur upplever du dina möjligheter till att vara en närvarande chef? (Vad saknar du eventuellt?) 

 

 

 



 

 

  

 

Hållbart arbete 

 

- Vad anser du vara de viktigaste förutsättningarna till att kunna utföra det dagliga arbetet i verksamheten?  

- Vad anser du är de viktigaste förutsättningarna för dig själv för att du ska känna trivsel och engagemang 

för arbete? (Får du tillräckligt med "detta" tycker du? 

Vid nej: (Hur tycker du att ni kan arbeta för att stärka detta?), (Hur påverkar det dig och dina 

arbetsförhållanden?) 

Vid ja: (Vilka möjligheter ger det dig i arbetet?) 

- Hur upplever du att klimatet i organisationen är? (mellan olika nivåer?) 

- Tycker du att du tar med dig jobbet hem? 

- Vad är hållbart arbete för dig? 

- Är det något mer som du känner att du vill tillägga?  
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