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Sammanfattning    

Verksamhetsnära chefer i sjukhusvården har ett viktigt arbete där de ofta fungerar som 

länk mellan operativ personal och överordnade chefer. Statistiken visar stigande sjuk-

skrivning och hög personalomsättning. Forskning visar att övertid ofta förekommer, och 

att organisationer ger bristande inflytande och delaktighet i beslut, för verksamhetsnära 

chefer. Höga krav och små resurser är vanligt i sjukvården. Trots detta upplever många 

chefer en god hälsa. Det är dock av vikt att belysa stressorer inom arbetet samt 

hälsofrämjande strategier för att öka de verksamhetsnära chefernas hälsa och hållbarhet, 

för att belysa inom vilka områden organisationen bör arbeta för en minskad 

chefsomsättning. Syftet med denna studie är att undersöka eventuella samband mellan 

hälsa, stressorer och hälsofrämjande strategier. Metoden är en kvantitativ tvärsnitts-

studie där en enkätundersökning utförts. Resultatet visar att hälsan försämras vid 

upplevelser av stressorer som rör organisationsstruktur, att hälsan förbättras vid 

användning av hälsofrämjande strategier för tid, samt att det finns ett starkt samband 

mellan hälsoskattning och motion. Studien saknar samband mellan stöd och hälsa. Bifynd 

visade att den verksamhetsnära chefens befattning kan ha en hälsopåverkan och att 

akademisk ledarskapsutbildning kan ha en positiv hälsoeffekt. Slutsats: Resultatet visar 

att en ändring i organisationsstrukturen och chefers egen tidsanvändning skulle ge 

förbättrad hälsa. Att tydliggöra beslutsvägar och att ge de verksamhetsnära cheferna i 

sjukhus-vården större delaktighet i beslut som fattas och ökad autonomi i arbetet kan 

föreslås som åtgärder för att stärka hälsa och hållbarhet, och därigenom minska 

omsättning och sjukskrivning för berörda chefer. 

 

 

Nyckelord: Hälsofrämjande strategier, stressorer, hälsa, hållbart ledarskap, 

verksamhetsnära chefer 
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INLEDNING 

Att vara verksamhetsnära chef inom hälso- och sjukvård är ett viktigt arbete för att skapa 

en hållbar organisation. Det innebär att arbeta i mitten, att genomföra 

beslut/förändringsarbete/omorganisation bland medarbetarna i ett nedre led. Beslut har 

ibland fattats högre upp i organisationen, och det förekommer att den verksamhetsnära 

chefen haft bristfälligt inflytande över de beslut som senare ska genomföras.  

 

Arbetet som verksamhetsnära chef kan innebära såväl motstridiga krav och roll-

otydlighet som glädje och välbefinnande. Statistik visar dock på ökad sjukskrivning och 

hög personalomsättning, och forskning belyser vikten av att bedriva hälsofrämjande 

arbete både för att skapa en frisk organisation och för att få hållbara medarbetare. När den 

verksamhetsnära chefen mår bra så ökar chansen att även medarbetarna under denne ska 

må bättre, och vikten av att främja hälsa för verksamhetsnära chefer i sjukvården är 

därmed ytterst viktigt. 

 

Forskning visar att många verksamhetsnära chefer använder sig av medvetna eller 

omedvetna hälsofrämjande strategier för den egna hälsan. Dessa strategier är viktiga att 

synliggöra och lyfta fram då forskning har visat att verksamhetsnära chefer i sjukvården 

önskar mer stöd i de strategier de själva använder sig av. Ett synliggörande av 

hälsofrämjande strategier för den egna hälsan kan därför hjälpa högre chefer och 

organisationer att se var stöd kan sättas in för att främja de verksamhetsnära chefernas 

hälsa, och därigenom få förbättrad hållbarhet i deras ledarskap och minskad 

chefsomsättning. 

 

 

BAKGRUND 

Alla har rätt till en god psykisk och fysisk arbetsmiljö menade Zelmin-Ekenhem (2019) 

efter att arbetsmiljöverket fått i uppdrag att undersöka hur många dödsfall per år som 

orsakats av dålig arbetsmiljö. Ohälsosamt arbete, där stress är en av flera riskfaktorer, 

dödar ca 500 människor varje år. Stress och ohälsa bland medarbetarna ligger på höga 

nivåer och drygt hälften av alla arbetsgivare arbetsmiljöverket besökte arbetade inte med 

systematiskt arbetsmiljöarbete enligt gällande lagstiftning (ibid). Andrén (2017) fann i 

sin studie att 31 % av de tillfrågade arbetsgivarna ansåg att det var den enskildes ansvar 

om denne upplevde stress på sin arbetsplats. Arbetsrelaterad stress och psykosociala 

risker skall behandlas likvärdigt med andra arbetsmiljörisker enligt Europeiska 

Arbetsmiljöbyrån (u.å.). Det är viktigt att se på dessa bekymmer som ett 

organisationsproblem och inte ett individproblem för att öka förståelsen för detta (ibid.).  

 

Mossboda, Peterson och Rönnholm (2018 s. 9) förklarade att vara chef är att inneha en 

position, men att vara ledare är att ha en relation. Att ledarskap bildas av mandat nedifrån 

organisationen och att chefskap är ett uppdrag från styrningen i organisationen, och som 

kommer med vissa befogenheter och resurser att förvalta (ibid.). 
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Chefers arbetsmiljö och hälsa 

Det omfattande begreppet hälsa förklarades vara svårt att definiera, men Dellve och 

Eriksson (2016) beskrev hälsa bestående av flera delar. Hälsa uppgavs kunna beskriva 

hur vi mår utifrån känsla, kognition, lust och meningsfullhet (ibid.). Med hälsa menas, i 

föreliggande studie, hälsa enligt nämnda delar.  

 

Björklund, Karlsson, Jensen, Hagberg och Bergström (2011) studerade chefer inom 

kommun och landsting och fann att i det stora hela hade de relativt god hälsa och en bra 

psykosocial arbetsmiljö. Det fanns dock vissa områden som insatser borde riktas mot för 

att förbättra de verksamhetsnära chefernas arbetssituation. Hög arbetsbelastning och låg 

kontroll, s.k. spänt arbete, utmärkte sig inom den psykosociala arbetsmiljön som negativt 

(ibid.). 

  

I ett pressmeddelande från Previa (2019) påtalades att chefer anställda på 410 olika 

företag i Sverige efterfrågade kompetensutveckling inom hälsa, ledarskap och 

arbetsmiljö. Andersson och Ihrfors-Wikström (2012) visade i sin undersökning rörande 

första linjens chefer att 28 % saknade utbildning inom arbetsmiljö och att 30 % varken 

hade utbildning i arbetsrätt eller ledarskap. 

 

Hamfelts (2018) rapport, från där arbetsmiljöverket besökte 113 arbetsgivare inom 

region/landsting, kommun och privata vårdgivare, visade att första linjens chefer inom 

vård och omsorg ibland upplevde sina roller och/eller mål som otydliga, att det tillkom 

nya arbetsuppgifter och det blev oklart vad som egentligen var deras ansvarsområde. 

Vilket även framhölls av Udod, Cummings, Vård och Jenkins (2017), som lyfte att chefer 

i sjukvården uppgav att de hade lågt inflytande över beslut som fattades högre upp i 

ledningen, att kommunikation med högre chefer var bristfällig och att de fick uppdrag att 

genomföra som var omöjliga att driva igenom. Enligt Fallman, Jutengren, och Dellve 

(2019) så riskerade chefers hälsa att försämras och deras arbetsförmåga att minska när de 

hade lågt inflytande över beslut som fattas, vilket studerades i sjukvårds-organisationer. 

Ett tydliggörande gällande vilken typ av hjälp och stöd cheferna inom vård och omsorg 

har att tillgå önskades då resursstödet ofta upplevdes otillräckligt (Hamfelt 2018). 

 

Hamfelt (2018) poängterade att första linjens chefers arbetsförhållanden inom vård och 

omsorg skulle synliggöras högre upp i organisationen och ingå i det systematiska 

arbetsmiljöansvaret. En negativ trend rörande sjukskrivning bland chefer inom olika 

företag, anslutna till Previa i Sverige, visade sig i ett pressmeddelande (Previa 2019) där 

en ökning rörande sjukskrivning med 50 % sågs under perioden 2014–2018. Frånvaron 

bland kvinnliga första linje chefer inom kommuner och landsting som drabbats av psykisk 

ohälsa femdubblades under samma period. Hamfelt (2018) visade i sin rapport att 

arbetsmiljön för första linjens chefer inom vård och omsorg hade brister och gav 99 % av 

de 113 arbetsgivare arbetsmiljöverket hade besökt mellan 2015–2017 krav på åtgärder. 

Där ingick bland annat att skapa hälsosam balans mellan krav och resurser, att belysa 

första linjens chefers arbetsbelastning för ledningen och att öka ledarskapsstöd för chefer 

(ibid.). Även Andrén (2018) beskrev en ökning bland kvinnliga akademiker i ledande 

befattning som blivit sjukskrivna relaterat till psykisk ohälsa under perioden 2009–2014, 

och påtalade därför vikten av att jobba hälsofrämjande inom detta område.  
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Arbetsgivarens ansvar 

Det är arbetsgivarens ansvar att arbeta för en god fysisk och psykisk arbetsmiljö. Enligt 

arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2015:4) skall arbetsgivaren arbeta för att 

främja god hälsa och motverka att ohälsa uppstår. Målen bör vara framtagna tillsammans 

med den högre ledningen och kan bestå av att öka delaktigheten, förbättra möjligheten 

för kommunikation, stärka ledarskapet och öka inflytandet för arbetstagare (ibid.).  

 

Vidare uppges i AFS 2015:4 att resurserna skall anpassas till kraven för att motverka 

ohälsosam stress och det är viktigt att ledningen möjliggör god kommunikation för att 

medarbetarna skall ges möjlighet att signalera om arbetsbelastningen börjar bli 

ohälsosam. Att skapa möjlighet till återhämtning, variera arbetsuppgifter, minska 

arbetsmängden samt ändra prioriteringsordningen är exempel på vad en arbetsgivare kan 

göra för att krav och resurser skall överensstämma med varandra (ibid).  

 

Hållbart ledarskap och krav på ledare 

Thylefors (2016 ss. 243–244) beskrev hållbart ledarskap där ledarskapet värnar om allt 

från den egna verksamheten, till organisationen och till hela samhället. Dessutom 

framhölls att ledarskapet värnar om kontinuitet, förvaltning och utveckling av en 

vinnande riktning. Hållbart ledarskap förklarades också handla om att inte bryta ner utan 

främja hälsa och arbetstillfredsställelse för chefer och deras arbetsmiljö (ibid.). Kraven 

på en ledare inom vård och omsorg uppgavs vara många (Lundin & Sandström 2015 s. 

18), och för en ny chef förklarades att acceptans inte uppstår automatiskt, oavsett vilken 

kompetensnivå ledaren har. När studier gjorts på omsättningen och hälsan hos chefer 

inom vård och omsorg sågs att det var ledarskapets arbetssituation och de individuella 

resurserna som visade på chefers hållbarhet (Skagert, Dellve & Ahlborg 2011). 

 

Forskning använder ofta begreppet ”första linjens chef”, och med det menade 

Andreasson, Ahlstrom, Eriksson och Dellve (2017) vara den chef som står medarbetarna 

närmast. Även i Hamfelts (2018) rapport definierades ”första linje chef”, som den chef 

närmst den operativa personalen, och hon likställde begreppen ”första linje chef”, 

enhetschef, verksamhetschef och chef med varandra. I föreliggande studie används det 

samlande begreppet verksamhetsnära chef i sjukhusvård. Och begreppet syftar till den 

chef som står verksamheten och medarbetarna närmast, och fungerar som ledare i den 

positionen, oavsett organisationernas olika benämningar.  

 

Stressorer 

Institutet för stressmedicin (2017) beskrev stressorer som olika typer av krav. Dessa krav 

kunde vara såväl privat- som arbetsrelaterade och var en bidragande orsak till 

stressrelaterad ohälsa. 

 

Brister i såväl ledning, organisation som arbetets utformning uppgavs som riskfaktorer 

för att ohälsosam stress skulle uppstå, vilket kan resultera i utbrändhet och depression 

enligt Europeiska arbetsmiljöbyrån (u.å.). Arbetsförhållanden som kunde innebära en 

ökad risk för ohälsa var till exempel för hög arbetsbelastning, otydliga krav/roller, låg 

delaktighet i hur arbetet skulle genomföras, dålig kommunikation, lågt stöd från såväl 

kollegor som chefer, orimliga krav i arbetet samt trakasserier (ibid.). Detta beskrev även 
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Mossboda, Peterson och Rönnholm (2018 s. 32), men som förutom ovanstående 

riskfaktorer även nämnde otillräcklig tid för återhämtning som potentiell stressor. 

Tidspress, stort antal arbetsuppgifter, högt mailflöde och nåbarhet dygnet runt framhölls 

som riskfaktorer av Hamfelt (2018). En potentiell stressorsak för en chef kunde vara en 

omgivning som saknar förståelse för arbetsrollen och ett bristande socialt nätverk ansågs 

vara en möjlig stressfaktor (Mossboda, Peterson & Rönnholm 2018 s. 32). 

 

I en studie utförd av Udod, Cummings och Jenkins (2017) bland chefer på korttids-boende 

i Kanada framkom att de frekvent utsattes för stressfyllda situationer i sitt arbete. Detta 

påverkade dem såväl i arbetet som på sin fritid och det uppstod ofta en känsla av 

otillräcklighet gentemot personalen. Udod et al. (2017) framhöll i sin studie att krav från 

såväl underordnade som överordnade inom sjukvården kunde upplevas besvärande, att ha 

en ”roll i mitten” innebar en ständig prioritering. Svårigheter att koppla av och släppa 

arbetet förekom också. 

 

Hälsofrämjande strategier för hållbart ledarskap 

Att stimulera eller att bevara sådant som skapar välbefinnande och välmående beskrevs 

av Dellve och Eriksson (2016) som hälsofrämjande. Med strategier menades, inom 

psykologins forskning på kognition, vara en metod för att nå ett uppsatt mål (Lyth, 

Montgomery & Sjöstrand. u.å.), och inom företagsekonomin beskrevs strategi som en 

långsiktig aktivitetsstruktur. I föreliggande studie menas med hälsofrämjande att öka och 

bevara välbefinnande och välmående, och med strategi menas att använda sig, medvetet 

eller omedvetet, av metoder att hantera sin hälsa och arbetssituation.  

 

Planering och prioritering av arbetstid 

Mellner, Aronsson och Kecklund (2012) studerade strategierna att separera eller integrera 

arbetstid och privatliv i högkvalitativt arbete inom telekombranschen. Med det menades 

om arbetet utfördes på särskild plats under särskilda arbetstider (kontorstid), eller om 

arbetet utfördes utanför kontoret och till andra tider (utöver kontorstid). Vad som 

framkom som mer vanligt var att de som arbetade utanför kontorstid, och då även 

hemifrån, tenderade arbeta fler timmar per vecka än de övriga. Övertid var enligt 

Andersson och Ihrfors-Wikström (2012) vanligt förekommande bland första linjens 

chefer inom verksamheter som kommun, landsting, privat och stat, och uppgav att nästan 

70 % av verksamhetscheferna arbetade över 40 timmar i veckan och nästan hälften av 

cheferna i deras studie uppgav att de oftast var nåbara även under semestern. Jämförelser 

mellan att vara nöjd/missnöjd och livsbalans visade att kvinnor var mycket nöjda med 

livsbalansen när de samtidigt var nöjda med valet att integrera arbetstid och privatliv 

(Mellner, Aronsson och Kecklund 2012). Om förväntningar på arbetet var tydliga sågs 

signifikans mellan båda strategierna som lyckade (ibid.).  

 

Tydliga prioriteringsinstruktioner underlättade chefers arbete inom forskning och 

utvecklingsarbete (Palm & Eriksson 2018), och kunskap om prioritering i arbetet inom 

vård och omsorg framhölls kunna fungera som en friskfaktor (Hamfelt 2018). Källerman 

(2016 ss. 176–178) betonade vikten av att ta kommando över sin arbetstid och lära sig 

prioritera, att ha förmågan att se över sin lista på arbetsuppgifter, och bedöma vad som är 

mest brådskande. Därefter beskrevs vikten av att arbeta undan de uppgifter som tar minst 
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tid, för att psykologiskt skapa en positiv känsla av att listan blir kortare. Att sedan arbeta 

med de uppgifter som har närmast deadline uppgavs vara klokt, för att till slut ta tag i de 

övriga arbetsuppgifterna. Dessutom, påpekade Källerman (2016 s. 177) att det inte sällan 

dyker upp oplanerade uppgifter under en arbetsdag, och för att kunna hantera dem ansåg 

författaren att det var av vikt att prioritera utefter vilken konsekvens uppgiften kunde få. 

Sveriges akademikers centralorganisation (2016) presenterade i sin broschyr, ”Hantera 

gränslöshet och stress”, att en chef kan förbättra hanteringen av kraven genom att känna 

till var den egna gränsen för arbetsbelastning går och säga nej om det överbelastas. Därtill 

uppgavs det vara av vikt att kräva arbetsbeskrivning, rutiner och ansvarsfördelning, samt 

att delegera och prioritera i arbetet (ibid.). 

 

Mossboda, Peterson och Rönnholm (2018 ss. 39–42) föreslog att chefer skulle skapa nya 

vanor för att främja sin hälsa och öka sin hållbarhet i ledarskapet. Vanorna som föreslogs 

handlar till största delen om hur arbetstiden planerades. Viktiga punkter som ställtid, tid 

för reflektion och luckor i planeringen presenterades, tillsammans med tid för sittande 

lunch, motion och frisk luft samt andrum. Även Sveriges akademikers centralorganisation 

(2016) belyste vikten av att planera in pauser i kalendern, men också att stänga av och 

inte arbeta alla kvällar och helger, alltså att sänka nivån för sitt personliga engagemang. 

Chefer på korttidsboende i Kanada uppgav i studien av Udod, Cummings och Jenkins 

(2017) att de var medvetna om att fysisk aktivitet kunde ha positiva hälsoeffekter, men 

att det sällan fanns tid eller energi till träning.  

 

Vikten av stöd i arbetet 

Flera studier, främst inom vård och omsorg men även inom forskning och utveckling, 

lyfte att samtal med sin överordnade chef och chefsstöd var en önskad strategi för ökad 

hållbarhet (Andreasson et al. 2017; Dellve, Andreasson & Jutengren 2013; Dellve & 

Eriksson 2016; Eriksson, Dellve, Strömgren & Edström Bard 2016; Palm & Eriksson 

2018; Tengelin, Khilman, Eklöf & Dellve 2011). Källerman (2016 ss. 94–95) framhöll 

ledningsgruppens betydelse för chefers möjlighet att kunna lära, få stöd och kunna få ta 

del av verksamhetens strategiska mål. Möten för ledningsgruppen, som leds av 

överordnad chef, beskrevs också kunna skapa en känsla av gemenskap, vilket framhölls 

kunna ha en positiv effekt vid ensamarbetet i vardagen (ibid.). Skapande av regelbundna 

forum för samtal med chefskollegor föreslogs som en stressreducerande strategi av 

Tengelin et al. (2011). Att använda ledningsmöten som arena för gemenskap och 

skapande av goda kollegiala relationer beskrevs av Källerman (2016 s. 95) kunna 

underlätta vardagligt arbete för en chef. 

 

Kollegialt chefsstöd var en annan ofta förekommande strategi som upplevdes ge stöd och 

inspiration i hälsofrämjande arbete för arbetsmiljön, samt en ökad arbets-tillfredsställelse 

(Eriksson et al. 2016). Kollegialt stöd kunde ge ökad arbetsförmåga, minskad stress och 

överbelastningsbesvär (Dellve, Andreasson & Jutengren 2013).  

 

Hamfelt (2018) lyfte i sin projektrapport, där syftet var att första linjens chefers 

arbetsmiljö inom vård och omsorg skulle förbättras, att tydligare resursstöd i 

organisationen kan fungera som friskfaktor för chefer. Cheferna inom vård och omsorg 

menade att samarbetet kunde förbättras om de fick påverka organisationskontexten 

(ibid.). Eriksson et al. (2016) fann att även organisatoriskt stöd, så som administrativt stöd 
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och stöd från HR, kunde ge en mer tillfredsställande arbetssituation för chefer i vården. 

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2015:4) poängterar vikten av att tydliggöra 

målen i arbetet och var arbetstagarna skall vända sig vid behov av avlastning.  

 

Inte bara chefs-, kollegialt- och organisatoriskt stöd behövdes för att minska stress och 

främja en god hälsa, utan även stöd i privatlivet (Dellve, Andreasson & Jutengren 2013). 

Stöd i privatlivet sågs främja hälsan hos nya chefer i vården (ibid.). Att ta sig tid till ett 

socialt umgänge utanför arbetet beskrevs kunna främja en chefs hälsa och välmående 

(Mossboda, Peterson & Rönnholm 2018 s. 42). Stödresursernas (chefsstöd, kollegialt 

stöd, och socialt stöd) betydelse för hållbarhet visade ett samband beroende på hur stort 

kontrollspann chefen i vården hade ansvar för, (Dellve, Andreasson & Jutengren 2013) 

och betydelsen var störst när kontrollspannet var högre än 30stycken. 

 

Tillämpning och implementering av hälsofrämjande strategier 

Dellve och Eriksson (2017) presenterade att chefer genom utbildning uppgav ökad 

kunskap för psykosociala arbetsmiljöproblem, men också ett breddat perspektiv för hur 

de kunde arbeta hälsofrämjande och förebyggande.  

 

Det beskrevs vara viktigt att synliggöra de strategier cheferna använder sig av för att en 

organisation då lättare ska kunna se vilket stöd som behöver ordnas, för att stödja cheferna 

i deras arbete och därigenom öka deras välbefinnande (Hultberg et al. 2018). Tengelin et 

al. (2011) visade i sin studie att chefer önskade sig ökat stöd i de strategier de själva har 

bearbetat fram. Antonovsky (1987, s. 16) framhöll, med sin saluto-genetiska syn, att en 

hög stressfaktor måste inte innebära något negativt. Vidare betonade Antonovsky (1987 

s. 16) att många klarat sig bra trots stora påfrestningar och konsekvenserna av hög stress 

går inte alltid att förutse. Resultatet kan bli sjukdom, hälsa eller något däremellan. Vad 

som uppgavs vara av betydelse är hur man hanterade spänningen (ibid.) Det är därför 

viktigt att lära sig mer om och studera upplevelser av stress samt användandet av 

strategier för att motverka negativ stress.  

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Ohälsan ökar bland verksamhetsnära chefer inom sjukhusvården, likaså omsättningen. 

Detta trots all forskning som påtalar riskerna för ohälsa vid upplevelse av stressorer samt 

belyser vikten av hälsofrämjande strategier. Att öka kunskapen om stressorer och 

hälsofrämjande strategier blir därmed viktigt för att öka de verksamhetsnära chefernas 

hållbarhet genom att främja god hälsa. Därigenom kan det skapas möjligheter för att 

minska sjukskrivningar och den samhällsekonomiska belastningen, som kan bli följden 

av hög chefsomsättning. 

 

 

SYFTE 

Syftet med studien är att inom sjukhusvården undersöka verksamhetsnära chefers hälsa 

utifrån om det finns några samband mellan upplevda stressorer och användandet av 

hälsofrämjande strategier för den egna hälsan, och hur ser sambanden i så fall ut. 
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Frågeställningar 

Finns det samband mellan upplevelse av stressorer och självskattad hälsa bland 

verksamhetsnära chefer i sjukhusvården, och hur ser sambandet i så fall ut? 

 

Finns det samband mellan användandet av hälsofrämjande strategier för den egna hälsan 

och självskattad hälsa bland verksamhetsnära chefer i sjukhusvården, och hur ser 

sambandet i så fall ut? 

 

 

METOD 

Ansats 

Studien genomfördes som en tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats, där all data samlades 

in via en enkät under en given tidpunkt för att sedan analyseras (Björk, 2011 s.22). 

Kvantitativ ansats var en lämplig undersökningsmetod för att undersöka eventuella 

samband mellan olika variabler (Denscombe 2018 s.346). En kvantitativ tvärsnittsstudie 

möjliggjorde undersökningen av samband, där insamling av data genom enkät 

omvandlades till siffror som kunde kvantifieras och analyseras. 

 

Deltagare 

En hel region samt delar av två andra regioner i Sverige anmälde sitt intresse och gav 

tillstånd för studien i deras verksamhet. Spridningen på regionerna var från norr till söder, 

där norra Sverige blev något överrepresenterat i antal möjliga deltagare. Författarna 

ansökte om tillstånd att utföra enkätstudien vid ett tiotal mellanstora regioner i Sverige 

och erhöll tre beviljade tillstånd, genom signering av formalia för ansökan om tillstånd 

av verksamhetschef eller motsvarande ansvarig inom gällande region (se Bilaga 1). 

Godkännande och tillstånd för studien söktes via telefonsamtal och e-post till flera olika 

regioner i Sverige. Ett informationsbrev angående studien och ansökan om tillstånd 

bifogades alla e-poster (se Bilaga 2).  

 

Utifrån syftet skickades enkäten till deltagare med befattning som verksamhetsnära chefer 

inom sjukhusvård, vilket omfattade avdelnings-, enhets- och verksamhetschefer. Ett 

obundet slumpmässigt urval genomfördes (Borg & Westerlund 2017 s. 24), där 

urvalsramen var att deltagarna skulle jobba som verksamhetsnära chefer inom 

sjukhusvård. Totalt e-postades enkäten ut till 190stycken verksamhetsnära chefer.  

 

Pilotenkät 

Fem enhetschefer inom en kommun i Dalarna fick personligen frågan om de ville delta i 

pilotstudien, och alla accepterade inbjudan. Två av de tillfrågade svarade direkt på 

enkäten och en tredje svarade efter en påminnelse skickats ut. Två besvarade inte 

pilotenkäten. Deltagarna i pilotstudien återkopplade till författarna och förmedlade att 

informationen rörande enkäten var tillräcklig, att frågorna var lättförståeliga, att ingen 

fråga var svår att besvara samt att det tog ungefär 5minuter att besvara enkäten. Enligt 
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Bell och Waters (2016 s.180) var ovanstående delar sådana frågor som det bör sökas svar 

på i en pilotundersökning. Efter pilotstudien togs beslut att behålla enkätens frågor, men 

att korta ned inledningstexten och istället skicka med den mer utförliga informationen 

som bifogad fil till respondenterna (se Bilaga 3). Författarna ansåg att det kunde finnas 

en risk för bortfall om deltagarna fick en alltför lång text att läsa innan frågorna i enkäten 

började. 

 

Datainsamling 

Efter erhållet godkännande att använda frågor från GMSI (Eklöf, Pousette, Dellve, 

Skagert & Ahlborg jr 2010) sammanställdes en enkät bestående av totalt 35 frågor, varav 

34 frågor från GMSI (se Bilaga 4), som svarade emot studiens syfte. GMSI bestod i sitt 

grundutförande av 282 frågor, men kunde med fördel kortas ned för att fokusera på ett 

relevant och specifikt område (Eklöf et al. 2010). Svarsalternativen gjordes om från en 7 

gradig skala till en 5 gradig, då 7 gradig skala uppgavs vara mindre hanterbart för 

respondenter, eftersom fler alternativ kunde skapa en otydlighet genom att ligga nära 

varandra (ibid.). Svarsalternativen för variablerna för stressorer och strategier, vilka totalt 

var 28 variabler, i föreliggande studie kodades från 1–5 i IBM SPSS version 25. 

Kodningen såg ut på följande sätt: 1 motsvarade Instämmer helt, 2 motsvarade Instämmer 

i hög grad, 3 motsvarade Instämmer delvis, 4 motsvarade Instämmer i låg grad och 5 

motsvarade Instämmer inte alls. Av de 35 frågorna enkäten kom att bestå av ingick frågor 

som gav svar på deltagargruppens sammansättning. Därtill skapades också en fråga om 

hälsoskattning. Dess format och formulering inhämtades, efter givet tillstånd, från 

Quality of Worklife Module (National Institute for Occupational Safety and Health 

(NIOSH) 2010). 

     

Erhållna e-postadresser till verksamhetsnära chefer inom sjukhusvården lades in i 

programmet SUNET survey, ett program tillgängligt för studerande vid Högskolan i 

Borås, där enkäten skapades och skickades ut. I undersökningens inledning och i e-posten 

gavs skriftlig information om studiens syfte, anonymitet och konfidentiell 

materialhantering. Information gavs även om beräknad tidsåtgång för att besvara enkäten. 

Respondenterna gavs en vecka att besvara enkäten och en påminnelse skickades ut via e-

post den tredje dagen. Om respondenter hade funderingar kring någon fråga uppgavs 

kontaktuppgifter till författarna i den e-post som skickats tillsammans med enkäten.  

 

Dataanalys 

Analys påbörjades genom att lägga in data från besvarade enkäter i IBM SPSS version 

25. Frekvenstabeller skapades för att få en översikt av data. Vidare granskades data för 

extremvärden, genom att utföra test med Mahalanobis (Sorjonen u.å.). Data visades inte 

innehålla extremvärden. Därefter gjordes vidare analys av data med KMO and Bartlett’s 

test of sphericity och Anti-image för att undersöka lämpligheten för faktoranalys 

(Sorjonen u.å.). Att använda faktoranalys gav bättre möjlighet att grafiskt tydliggöra data, 

samt upptäcka eventuella bakomliggande faktorer (Sundell 2011). Tre variabler föll bort 

i Anti-image, genom att erhålla ett KMO-värde under 0,5. De tre borttagna variablerna 

testades genom Pearsons korrelationsanalys, varvid signifikans och stark positiv 

korrelation påvisades mellan hälsoskattning och motion. Övriga variabler ingick i 

faktoranalys med rotationsmetoden varimax och resultat av faktoranalys visade tre 
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användbara faktorgrupper, en för stressorer (Tabell 1) och två för strategier (Tabell 2). 

Enligt Sorjonen (u.å.) är inte 2 variabler hållbart för en faktorgrupp, då antalet blir för 

litet och inte lämpligt för vidare analys. Grupperna granskades för att bedöma 

bakomliggande faktorer. För stressorer bedömdes ”Organisationsstruktur” vara den 

bakomliggande gemensamma faktorn, medan det för strategier bedömdes vara ”Tid” och 

”Stöd på arbetsplatsen” som var bakomliggande faktorer. För att granska reliabiliteten för 

framkomna faktorgrupper utfördes Cronbach’s Alpha.  

 

För gruppen Organisationsstruktur erhölls Cronbach’s α 0,852 på 9 variabler. För Tid 

resp. Stöd på arbetsplatsen erhölls Cronbach’s α 0,776 resp. 0,672. Båda grupperna kom 

slutligen att bestå av 4 variabler vardera, efter uteslutningar av variabeln Returnering i 

gruppen Tid och variablerna Privat stöd och Målbeslutspåverkan i gruppen Stöd, vilket 

höjde Alphavärdena. 

 

 

Tabell 1. Faktoranalys på Stressorer. 

Variabler 1 2 3 

(8) Beslutskrav   0,673 

(9) Mellanbuffert 0,668   

(10) Administrationstid 0,608   

(11) Avkopplingstid 0,672   

(12) Organisationsbeslut 0,748   

(13) Beslutsvägar 0,662   

(14) Ansvarstydlighet 0,620   

(15) Resurspåverkan 0,629   

(16) Övertid/Hemarbete 0,542   

(17) Chef kör över  0,855  

(18) Kravotydlighet  0,804  

(19) Obekväma beslut 0,654   

(25) Högt tempo   0,716 

(26) Stort engagemang   0,616 

Siffror inom parentes motsvarar frågans nummer i enkäten (se Bilaga 4). 
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Tabell 2. Faktoranalys på Strategier. 

Variabler 1 2 

(21) Inget hemarbete 0,671  

(22) Säga ifrån hög belastning 0,813  

(23) Arbetstidsbegränsning 0,734  

(24) Returnering 0,521  

(28) Paustid 0,744  

(30) Chefsstöd  0,730 

(31) Kollegialt stöd  0,676 

(32) Organisatoriskt stöd  0,545 

(33) Privat stöd  0,490 

(34) Ledningsgruppsstöd  0,744 

(35) Målbeslutspåverkan  0,381 

Siffror inom parentes motsvarar variabelns/ frågans nummer i enkäten (se Bilaga 4). 

 

Tre index av de framkomna faktorgrupperna konstruerades (Sundell 2012). Alltså ingick 

variablerna mellanbuffert, administrationstid, avkopplingstid, organisations-beslut, 

beslutsvägar, ansvarstydlighet, resurspåverkan, övertid/ hemarbete och obekväma beslut 

i gruppen ”Organisationsstruktur”. Inget hemarbete, säga ifrån hög belastning, 

arbetstidsbegränsning och paustid ingick i gruppen ”Tid” och slutligen ingick chefsstöd, 

kollegialt stöd, organisatoriskt stöd och ledningsgruppsstöd i gruppen ”Stöd på 

arbetsplatsen”. Dessa indexerade variabelgrupper analyserades sedan med Spearmans 

rangkorrelationskoefficient, för att kunna analysera och tolka eventuella sambands 

riktning och styrka (Borg 2018a).  

 

Ytterligare fördjupning i dataanalys gjordes genom enkel linjär regressionsanalys för att 

kunna undersöka förklarad varians för hälsoskattning utifrån upplevda stressorer och 

användandet av strategier, samt för att undersöka förutsägelser för hälsoskattningen 

(Sundell 2009; Borg 2018b).  

 

För att analysera data ytterligare en nivå utfördes multipel regressionsanalys (Borg 

2018c).  Då stark positiv korrelation, med Pearsons korrelationskoefficientanalys, visades 

mellan hälsoskattning och motion togs beslut att utföra två separata multipla 

regressionsanalyser med indexgrupperna där motion lades som kontrollvariabel.   

 

Utbildningsnivå för ledarskapsutbildning testades med Spearmans rangkorrelations-

koefficient mot hälsofrämjande strategier för den egna hälsan, som var del av studiens 

ursprungliga syfte. Endast en svag positiv korrelation framkom med signifikans (rs 

=0,262, p = 0,023), vilket är en för svag korrelation för att analyseras vidare. Beslut togs 

att sambandet var otillräckligt och att ledarskapsutbildningsnivå fick tas bort från syftet. 
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Etiska överväganden 

Då studien inte hade som syfte att ingå i ett forskningsprojekt, och var forskning inom 

ramen för utbildning på avancerad nivå, behövdes ingen etikprövning göras (SFS 

2003:460 2 §). Författarna valde att förhålla sig till god praxis gällande etik genom 

öppenhet med studiens syfte, inhämtande av tillstånd för enkätundersökningen, 

ansvarande för att det insamlade datamaterialet behandlats konfidentiellt samt värnade 

om respondenternas anonymitet (Denscombe 2018 s.181). Författarna var noggranna med 

att få deltagande regioners och verksamheters samtycke, vilket framhölls vara viktigt av 

Bell och Waters (2016 s.190). Respondenterna informerades skriftligen om att 

besvarande av enkäten räknades som samtycke att delta i studien och om rätten att när 

som helst avbryta sitt deltagande (se Bilaga 2 och 3). 

 

Författarna utlovade anonymitet och att datamaterialet endast hanteras av handledare och 

författare. Enligt Bell och Waters (2016 s.65) skall man uppge vilka som tar del av 

datamaterialet, vilket gjorts, och beslut togs därför att undersökningen i studien gav 

utlovad anonymitet (se Bilaga 2 och 3).  

 

Vetenskapsrådets (u.å.) fyra hörnstenar ansågs av författarna vara uppfyllda. 

Respondenterna fick information om frivillighet och rätten att avbryta och samtycke från 

deltagande regioner inhämtades, inga negativa följder förekom för deltagarna, oavsett om 

de medverkade eller ej, därtill rådde inget beroendeförhållande mellan författarna och 

deltagarna.  

 

 

RESULTAT 

Demografisk redovisning 

Av 190 skickade enkäter besvarades 77 av dem, vilket ger en svarsfrekvens på 40 %. I 

tabell 3 visas respondenterna i urvalets gruppsammansättning. Och där ses att 82 % är 

kvinnor (n = 63) och flertalet av respondenterna är 51 år eller äldre, samt att majoritet av 

kvinnorna arbetar som enhetschefer. I tabell 3 framkommer också att nästan hälften av 

kvinnorna har arbetat i sin nuvarande befattning kortare än 3 år, vilket skiljer sig från 

männen i urvalet, där knappt en tredjedel har arbetat i samma utsträckning. Intressant 

fynd är att en mycket högre andel män, jämfört med kvinnor, har arbetat längre än 12 år 

i sin nuvarande befattning. En betydligt högre andel män har befattningen 

verksamhetschef.  
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Tabell 3. Redovisning av gruppsammansättningen för respondenterna i urvalet, 

gällande kön, ålder, befattning samt år i nuvarande befattning. 

                                             Kvinnor                Män                    Total  

                                             (n = 63)               (n = 14)               (n = 77) 

Ålder n % n % n % 

30år eller yngre 2 3,2 -  -  2 2,6 

31 – 40år 10 15,9 1 7,1 11 14,3 

41 – 50år 14 22,2 4 28,6 18 23,4 

51år eller äldre 37 58,7 9 64,3 46 59,7 

Befattning       

Verksamhetschef 6 9,5 6 42,8 12 15,6 

Enhetschef 41 65,1 6 42,8 47 61,0 

Avdelningschef 16 25,4 2 14,3 18 23,4 

År i befattning*       

Kortare än 3 år 29 46,0 4 28,6 33 42,8 

3 – 6år 16 25,4 5 35,7 21 27,3 

7 – 9år 3 4,8 - - 3 3,9 

10 – 12år 6 9,5 1 7,1 7 9,1 

Längre än 12år 8 12,7 4 28,6 12 15,6 
*Uppgift saknas n = 1 (1,6% av kvinnorna d.v.s.1,3% av totalen) 

 

Resultatet visar (Tabell 4) att män tenderar skatta sin hälsa något sämre än kvinnor, vid 

kontroll av procentuell fördelning. I övrigt ses en relativt jämn fördelning procentuellt 

mellan könen gällande mycket god och god hälsoskattning. 

 

 

Tabell 4. Redovisning av hälsoskattning fördelat på kön. 

                                                                 Kvinnor               Män                    Total 

                                                                 (n = 61)                (n = 14)               (n = 75) 

Hälsoskattning* n % n % n % 

Utmärkt 9 14,3 1 7,1 10 13,3 

Mycket god 19 30,2 5 35,7 24 32,0 

God 28 44,4 5 35,7 33 44,0 

Någorlunda 3 4,8 2 14,3 5 6,7 

Dålig 2 3,2 1 7,1 3 4,0 
*Uppgift saknas n = 2 
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Framkomna resultat som ses i tabell 5 visar att de flesta respondenter i urvalet skattar sin 

hälsa som mycket god och god (31,2 % resp. 42,8 %). Få respondenter skattar sin hälsa 

som dålig (3,9 %). I tabellen visas också att respondenter med befattningen 

verksamhetschef skattar sin hälsa som utmärkt och mycket god i högre grad än övriga 

befattningar. Därtill ses att avdelningschefer skattar sin hälsa sämst. Såväl 

avdelningschefer som verksamhetschefer har oftast ett kontrollspann på 41stycken eller 

fler. Skillnaden ses vara att verksamhetschefer i större utsträckning har en akademisk 

ledarskapsutbildning, med det menas ledarskapsutbildning på universitet eller högskola. 

Värt att notera är att resultatet visar att en mycket stor andel avdelningschefer i urvalet 

har intern ledarskapsutbildning.  

 

Korrelationsanalyser, med Pearsons, mellan befattning och hälsoskattning (r = 0,195, p = 

0,094) och mellan befattning och kontrollspann (r = 0,096, p = 0,407), samt 

korrelationsanalys med Spearmans mellan befattning och utbildningsnivå (rs
 = 0,153, p = 

0,186) utfördes, men författarna finner ingen signifikans eller samband.  

 

Tabell 5. Redovisning av respondenternas befattning i förhållande till 

hälsoskattning, utbildningsnivå och kontrollspann. 

                                                Verksamhets-      Enhets-      Avdelnings-       Total 

                                                      chef                 chef                 chef 

                                                     (n = 12)           (n = 47)           (n = 18)           (n = 77) 

Hälsoskattning*    n   %    n   %    n   %    n    % 

Utmärkt 1 8,3 8 17,0 1 5,6 10 13,0 

Mycket god 7 58,3 11 23,4 6 33,3 24 31,2 

God 4 33,3 22 46,8 7 38,9 33 42,8 

Någorlunda - - 2 4,3 3 16,7 5 6,5 

Dålig - - 2 4,3 1 5,6 3 3,9 

Utbildningsnivå**         

Akademisk 

ledarskapsutb. 

5 41,7 11 23,4 2 11,1 18 23,4 

Intern ledarskapsutb. 7 58,3 28 59,6 16 88,9 51 66,2 

Ingen ledarskapsutb. - - 7 14,9 - - 7 9,1 

Kontrollspann         

Färre än 10 medarbetare 1 8,3 1 2,1 - - 2 2,6 

11 – 20 medarbetare - - 8 17,0 1 5,6 9 11,7 

21 – 30 medarbetare 1 8,3 11 23,4 1 5,6 13 16,9 

31 – 40 medarbetare 1 8,3 15 31,9 3 16,7 19 24,7 

41 medarbetare eller fler 9 75,0 12 25,5 13 72,2 34 44,2 
*Uppgift saknas n = 2 (4,3 % av Enhetscheferna d.v.s. 2,6 % av totalen) 
**Uppgift saknas n = 1 (2,1 % av enhetscheferna d.v.s. 1,3 % av totalen) 
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Sambanden mellan hälsa, stress och strategier 

Bivariata korrelationsanalyser, enligt Spearman, av de konstruerade index av 

faktorgrupperna visar måttlig stark negativ korrelation mellan Organisationsstruktur och 

Tid (rs
 = -0,318, p < 0,005) Signifikans saknas mellan indexerade faktorgrupperna Tid 

och Stöd på arbetsplatsen (rs
 = 0,224, p = 0,055) samt mellan Organisationsstruktur och 

Stöd på arbetsplatsen (rs
 = -0,049, p =0,677). 

 

Genom enkel linjär regression (Tabell 6) framkommer ett negativt samband och en 

prediktion om att hälsoskattningen försämras vid högre upplevd stress (β = -0,064, p < 

0,05). Analysen visar att stressorerna i Organisationsstruktur förklarar nära en femtedel 

av variationen i hälsoskattningen (R2 = 0,181), och är signifikant. Regressionsanalys för 

hälsoskattning och indexgruppen Tid visar positivt samband och en prediktion om en 

förbättrad hälsoskattning vid ökad användning av strategierna i gruppen (β = 0,091, p < 

0,05). Tid förklarar 11 % av variationen i hälsoskattningen (R2 = 0,110), med signifikans. 

Indexgruppen Stöd på arbetsplatsen visar ingen signifikans vid regressionsanalys för 

hälsoskattning (β = 0,029, R2 = 0,008, p = 0,440). 

 

Tabell 6. Resultat av enkel linjär regressionsanalys med hälsoskattning som 

beroende variabel, i tre separata analyser. 

 

 R-square B koefficienter 

Organisationsstruktur 0,181 -0,064* 

Tid 0,110 0,091* 

Stöd på arbetsplatsen 0,008 0,029 
*p < ,05 

 

Variablerna som föll bort i Anti Image med för lågt KMO värde kontrolleras i separata 

bivariata korrelationsanalyser med Pearsons, och ställs emot hälsoskattning. De tre 

variablerna var delegering, dagsplanering och motion. Delegering och dagsplanering 

visar ingen korrelation eller signifikans, medan motion visar stark positiv korrelation och 

signifikans till förbättrad hälsoskattning (r = 0,508, p < 0,001). 

 

Därefter utförs fördjupade analyser genom multipel regressionsanalys. Först med 

hälsoskattning som beroende variabel och Organisationsstruktur oberoende variabel och 

med motion som kontrollvariabel (Tabell 7). Analysen visar en förklarad varians av 

hälsoskattningen med 37,1 %. Därefter utförs multipel regressionsanalys med 

hälsoskattning som beroende variabel, Tid som oberoende variabel och med motion som 

kontrollvariabel. Analysen visar då en förklarad varians av hälsoskattningen med 34,6 %.  
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Tabell 7. Multipla regressionsanalyser med hälsoskattning som beroende variabel, 

Organisationsstruktur och Tid som oberoende variabler, samt Motion som 

kontrollvariabel, i två separata analyser. 

 R-square B koefficienter 

Organisationsstruktur  -0,051* 

Motion  0,338* 

 0,371  

Tid  0,074** 

Motion  0,368** 

 0,346  
*p < 0,001 **p < 0,01 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Studien är utförd med kvantitativ metod för att kunna samla in data från en större grupp 

verksamhetsnära chefer inom sjukhusvård, för att därefter undersöka samband och 

signifikans (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010 s. 37), vilket möter studiens syfte. 

Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010 ss. 19–20) beskriver att det är av vikt att låta 

forskningsproblemet och teorin styra valet av forskningsmetod. Författarna anser att det 

kan vara en styrka att använda enkät som datainsamlingsmetod och därigenom inte kunna 

påverka respondenterna, vilket kan ske vid en intervjustudie.  

 

Att studien är en tvärsnittstudie innebär enligt Björk (2011 s. 286) att det inte går att 

avgöra vilken variabel som är den som påverkar den andra, det så kallade 

orsakssambandet kan inte bedömas. Insamlingen sker vid en given tidpunkt och det går 

inte att säga något säkert om hur situationen såg ut innan eller efter undersökningen (ibid). 

Författarna är medvetna om denna osäkerhet i metoden, men finner den relevant för att få 

en aktuell överblick i hur de verksamhetsnära cheferna mår för stunden. En 

tvärsnittsstudie kan enligt författarna till föreliggande studie öppna upp för vidare 

forskning och fördjupning.  

 

Att ta beslut om vald yrkeskategori inom sjukhusvård beror på avgränsnings-möjligheten, 

och har en hög relevans för studiens syfte. Urvalet av respondenter i studien är från olika 

delar av Sverige, och även om antal medverkande endast är 77 till antalet ses urvalet som 

tillräckligt representativt och det bör gå att generalisera resultatet till verksamhetsnära 

chefer inom sjukhusvården, med viss försiktighet. Genom urval finns alltid en viss risk 

för en statistisk felmarginal (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010 s. 101). Att utföra en 

studie på den totala populationen inom valt område kan ofta vara en omöjlighet när det 

kommer till tillstånd och ekonomi, men främst i tid (Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen 

2010 s. 101). Författarna kontaktade ett tiotal regioner i Sverige med ansökan om tillstånd 

att utföra studien, men flera regioner uppgav att deras anställda hade deltagit i och 
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besvarat ett flertal olika studier den senaste tiden. Därför erhölls inte fler tillstånd inom 

den tidsram som studien har. Författarna anser trots allt ha uppnått ett tillräckligt urval 

för föreliggande studie, med deltagare från tre medelstora regioner och inom varierande 

form av verksamhet, med det gemensamma att ha befattningen verksamhetsnära chef 

inom sjukhusvård.  

 

Bortfallet på 60 % (77 besvarade enkäter av 190 skickade) i denna studie kan ha påverkat 

resultatet. Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010 s. 108) påtalar att ett stort bortfall 

genom icke-besvarade enkäter kan ge en skev bild av den verkliga situationen, genom att 

vissa personers egenskaper eller åsikter uteblir. Det finns en risk att de personer som 

upplever mest stress och kanske då även mår sämst prioriterar bort att besvara en 

enkätundersökning, vilket får tas i beaktande i denna studie. Svarsfrekvensen på 

enkätstudien uppkommer alltså till 40 %. Att enbart skicka en påminnelse och att ha kort 

svarsperiod kan ha påverkat svarsfrekvensen. Beslut om den korta svarstiden togs för att 

kunna slutföra studien inom utsatt tid. Bell och Waters (2016 s. 184) anser att fler 

påminnelser sällan ger en betydande ökad svarsfrekvens. Det kom in fler tillstånd att delta 

i studien från olika regioner efter att enkäten avslutats, men på grund av tidsramen kunde 

dessa inte läggas till.  

 

Att använda en webbaserad enkät är främst för att det är tids-och kostnadseffektivt. Det 

är enkelt att snabbt nå ut till ett stort antal respondenter. Nackdelar kan vara att e-post 

glöms bort eller hamnar i spamfilter. Bell och Waters (2016 s. 182) skriver att det kan 

vara en fördel att dela ut en enkät personligen för att öka svarsfrekvensen, vilket anses 

som en omöjlighet för studien och därför utfördes ett noggrant arbete med att få en tydlig 

enkät som är lätt att förstå och inte tar för lång tid att besvara för att få en bra 

svarsfrekvens. Bell och Waters (2016 s.174) framhåller att det finns en risk att 

respondenter hoppar över frågor om de är svåra att besvara För att säkerställa att frågorna 

utformats tydligt beslutades att använda ett urval av frågor från en tidigare väletablerad 

enkät som svarar mot syftet för studien. Att använda validerade enkätfrågor ökar 

reliabiliteten och validiteten i enkäten som använts i föreliggande studie (Trost 2012 ss. 

61–63). Att därtill göra en pilotenkät, och att personligen tillfråga verksamhetsnära chefer 

att ingå i en denna kan öka chansen att få feedback på frågeformuleringarna och helheten. 

Detta arbetssätt möjliggör också, förutom att öka reliabiliteten (Trost 2012 s. 63), att vid 

behov kunna diskutera eventuella åsikter som kan framkomma genom en pilotenkät. 

 

En femgradig likertskala används som svarsalternativ i enkäten. Denna skala beskrivs av 

Bell och Waters (2016 ss. 176–177) som en skala där svaren kan rangordnas, men det 

betyder inte att 4 på skalan är dubbelt så stort som 2. Det är särskilt viktigt att varje fråga 

bara bedömer en del och inte innehåller ”dubbla frågor”, vilket beaktats vid enkätens 

utformning.  

 

Hälsoskattningen, som även den har en femgradig likertskala, används som intervall-

skala trots att den inte uppfyller kraven till fullo för detta. Beslutet har diskuterats med en 

särskilt kunnig inom dataanalys, som anser att hälsoskattning är godkänd att användas på 

intervallskala. Detta möjliggör djupare analyser av datamaterialet, så korrelation, enkel 

och multipel linjär regression används i dataanalysen. Genom att analysera datamaterialet 

grundligt anser författarna att resultaten granskats noggrant och blir tillförlitligt. Då 

materialet inte innehåller några extremvärden och är lämpligt för faktoranalys möjliggörs 
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en fördjupning i dataanalysen med enkel linjär och därefter även multipel 

regressionsanalys. Enkel linjär regressionsanalys av datamaterialet ger författarna 

möjlighet att analysera både om det finns samband och om ett utfall kan förutspås utifrån 

resultatet (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010 s. 160). Då motion har en såpass stark 

positiv korrelation med hälsoskattning anses det inte vara försvarbart att inte undersöka 

motion som variabel vidare. Med en vidare utökad analysmetod, som multipel regression 

är, så erhåller författarna även möjligheten att bedöma om en av variablerna fungerar som 

en kontrollvariabel. Författarna kan, enligt Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010 ss. 

315), dra slutsatsen att både Organisationsstruktur och motion har betydelse för 

hälsoskattningen, vilket även gäller i fallet med Tid och motion.  

 

Risken för massignifikans anses av författarna vara låg, då studien har 2 frågeställningar, 

en alphanivå på 5 % samt att inget större antal signifikansprövningar gjorts på ett stort 

antal variabler. I studien har faktoranalyser istället utförts och index skapats av ingående 

variabler i undersökningen. Det är dock viktigt att läsaren har massignifikans i åtanke. 

Det är inte uteslutet att något resultat visar signifikans av en slump. Det är enligt Borg 

och Westerlund (2017) inte alltid säkert att ett samband i en icke experimentell 

undersökning innebär ett kausalsamband. Det kan i studien inte heller med säkerhet 

uteslutas att det finns en okänd bakomliggande variabel till resultaten. 

 

Författarna anser att reliabiliteten är bra i denna studie. Om studien replikeras kan 

linkande resultat uppnås, då vältestade enkäters frågor används. Såväl korrelationstest 

samt cronbachs alfa har utförts med gott resultat, vilket gör att även validiteten anses god. 

Författarna anser att frågorna i enkäten berör vad som efterfrågas och att valda metoder 

för analys visar samband, som dock inte kan bedömas som kausalsamband eftersom 

studien är av typen tvärsnittsstudie. Studien anses dock visa att hälsoskattningen 

försämras av upplevda stressorer för Organisationsstruktur, och att användningen av 

hälsofrämjande strategier för den egna hälsan inom Tid förbättrar hälsoskattningen 

positivt.  

 

Resultatdiskussion 

Sammanfattningsvis kan en försämrad skattning av hälsa ses hos verksamhetsnära chefer 

inom sjukvården vid upplevda organisatoriska stressorer, medan beaktande av egen 

tidsanvändning ger en förbättrad hälsoskattning.  

 

Studien visar liknande resultat som tidigare forskning om att majoriteten av 

verksamhetsnära chefer i sjukhusvården mår relativt bra (Björklund et.al. 2011), samt att 

det inom vården är ett kvinnodominerat yrke att vara verksamhetsnära chef (SCB 2016). 

Bland respondenterna skattar kvinnor sin hälsa något bättre än män, dock är antalet 

medverkande män få i studien. Björklund, Karlsson, Jensen och Bergström (2013) 

framhåller att kvinnor har större risk för sjukskrivning, att de oftare upplever höga krav 

och låg kontroll samt utmattning i jämförelse med män. Att studiens resultat snarare visar 

det omvända kan bero på det låga antalet män som medverkat, men även att det endast 

tagits med en fråga om hälsa, i form av hälsoskattning.  

 

En skillnad i den uppskattade hälsan syns i studiens resultat beroende på vilken befattning 

respondenterna i urvalet har. Verksamhetschefer i studien skattar sin hälsa högst, medan 
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avdelningschefer tycks må sämre. Enligt Björklund et al. (2013) framkommer det att 

högre chefer inom sjukhusvården tycks må bättre, vilket kan förklara verksamhetschefers 

högre hälsoskattning i resultatet.  

 

I grupperna med verksamhetschefer och avdelningschefer, bland respondenterna i 

studien, finns i resultatet en stor andel i urvalet som har ansvar för ett kontrollspann på 

mer än 40 anställda. Elofsson, Lundström och Shanks (2016)  beskriver i sin studie, bland 

chefer inom individ- och familjeomsorg, att storlek på arbetsgrupp samt chefsnivå har låg 

betydelse i hur de upplever den psykosociala arbetsmiljön. Vision (2017) framhåller dock 

att högst 25 medarbetare per chef inom kommun, landsting och region är deras 

rekommendation, och detta för att bevara hållbarhet och en human arbetssituation för 

cheferna. Författarnas förväntningar inför studien var att stora kontrollspann skulle vara 

förenligt med sämre hälsoskattning. Vidare var inte förväntningen att en så stor andel 

verksamhetsnära chefer skulle ha konrollspann på över 41 medarbetare. En framkommen 

skillnad mellan verksamhetschefer och avdelningschefer i urvalet är att fler 

verksamhetschefer har en akademisk utbildning. Lägst utbildning tenderar 

avdelningscheferna ha. Hamfelt (2018) uppger att verksamhetschefer, som ingick i 

hennes rapport, omfattade chefer för läkare i den operativa verksamheten. Därav har 

författarna en tanke om att befattningen verksamhetschef i många fall kan bestå utav 

individer som även i grunden har en högre akademisk utbildning, som till exempel läkare.  

 

Organisationsstruktur 

Agarwal (2016) visar i sin studie, bland drygt 300 heltidsanställda chefer inom olika 

verksamheter, att organisationspolitiken påverkar anställdas vilja att sluta sin anställning 

positivt. Organisationspolitiken, som beskrivs vara beslut som tas inom organisationen 

för att önskade resultat ska uppnås, kan påverka anställdas (chefers) arbetsresultat 

negativt. Orsaken kan vara orättvisa organisationsbeslut och favorisering av särskilda 

anställda inom organisationen (ibid.). I resultatet där faktorgrupp organisationsstruktur 

framkommer ingick variabler som handlar om organisationsbeslut, beslutsvägar och 

obekväma beslut, och vid upplevelser av dessa variabler försämras hälsoskattningen hos 

respondenterna. Labrague, McEnroe-Petitte, Leocadio, Van Bogaert och Cummings 

(2018) påpekar att kunna påverka beslut, att få möjlighet att arbeta och fatta beslut 

självständigt, är en viktig strategi för verksamhetsnära chefer inom sjukvården. Corin och 

Björk (2017 s. 14) menar att arbetet blir mycket svårt belastande för chefer närmast den 

operativa verksamheten, om mål och beslut inte tas i samförstånd med dem. Enligt AFS 

2015:4 §9 så ska arbetets innehåll inte skapa ohälsosamma förhållanden för arbetstagarna. 

Och risk för att sådant uppkommer och sker ska kontinuerligt bedömas och undersökas 

enligt §5 (AFS 2015:4). I aktuell studie ses samband mellan stressorer rörande beslut och 

sämre skattad hälsa bland respondenterna. Organisationsstrukturen kan tänkas vara 

bristfällig och därför ökar chefsomsättningen. Eftersom resultatet bland respondenterna 

visar att många arbetat kortare tid än 3år i sin nuvarande befattning, kan det tyda på att 

det råder hög omsättning av verksamhetsnära chefer inom de regioner som deltagit i 

studien. Författarnas tolkning är att vid brister i organisationsstrukturen och fortlöpande 

arbete med att bedöma riskerna för överbelastning av de verksamhetsnära cheferna, så 

kan hälsan försämras så pass att personalomsättningen ökar genom att cheferna väljer 

hälsan framför sin befattning. 
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Delaktigheten och synliggörandet av beslutsvägar tolkas behöva bli mer transparent, att 

de som arbetar som verksamhetsnära chefer i sjukhusvården och kan sin organisation 

även får vara mer delaktiga i beslut som tas. Gregory, Menser och Gregory (2018) 

studerade effekten av att strukturera om hur arbetet utförs i sjukvården för att minska 

utbrändhet bland läkare, genom att tillsätta en extra resurs på 50 % att sköta uppgifter 

som egentligen inte behövde utföras av en läkare. De fann en positiv effekt på upplevelsen 

av arbetsbelastningen och minskad förekomst av utmattning. I aktuell studie antyder 

resultaten av prediktionen mellan hälsoskattning och organisations-struktur att liknande 

behov av omstrukturering kan förekomma bland verksamhetsnära chefer i sjukhusvården, 

då resultaten i studien visar att det finns samband mellan en lägre skattad hälsa och brister 

i organisationsstrukturen.  

 

Att som chef få ägna sig åt de krav som åligger en chef, som till exempel arbetsmiljö-

arbete, skulle underlättas om andra medarbetare utför de delar av arbetet som inte kräver 

en chef. Wikström, Eriksson och Dellve (2013) visar i sin studie att 8 % av chefernas 

arbetstid går åt att hjälpa till i det kliniska arbetet. Författarna tror att en del 

arbetsuppgifter skulle kunna delegeras till andra medarbetare, och därigenom avlasta de 

verksamhetsnära cheferna för att kunna vara en mer närvarande chef i verksamheten. Då 

det är brist på personal inom vårdyrken så skulle icke vårdutbildade kunna anställas till 

att sköta administrativa delar. Gregory, Menser och Gregory (2018) betonar vikten av att 

satsa på förbättringar på organisationsnivå, även om de oftast är kostsamma initialt. Som 

denna studie visar så sänker delar av organisationsstrukturen de verksamhetsnära 

chefernas hälsoskattning. Det kan vara av värde att analysera organisationens upp-

byggnad djupare för att se vilka delar som behöver förändras för att istället uppnå en 

förbättrad hälsoskattning. 

 

Tid och stöd på arbetsplatsen 

I studien efterfrågas både om respondenterna i urvalet upplever att de ägnar för stor del 

av sin arbetstid till administration samt hur de planerar sina dagar. Gruppen Tid får 

signifikant samband till förbättrad hälsoskattning. Inget signifikant samband påvisas till 

indexerade faktorgruppen Stöd på arbetsplatsen. 

Wikström, Eriksson och Dellve (2013) tydliggör vad cheferna gör på sin arbetstid, och 

skriver att närmare 50 % av tiden går åt till planerade och oplanerade möten, dryga 20 % 

till skrivbordsjobb och resterande delas mellan kliniskt arbete, telefontid, rast och 

förflyttning. Överordnad chef träffades på tu man hand endast 0,5 % av arbetstiden. 

Wikströms, Erikssons och Dellves (2013) studie omfattar första och andra linjens chefer, 

och en skillnad som framkom var att andra linjens chefer hade sekreterare samt 

administratörer till sin hjälp (ibid). Aktuell studie visar att tid är en viktig aspekt. När 

verksamhetsnära chefer i sjukhusvården upplever att de har tid till arbetet samt 

återhämtning så skattar de sin hälsa som bättre. Författarna tror att en svårighet i att få 

tiden att räcka till är när vissa chefsuppgifter tar mycket tid. Som studiens resultat antyder 

så är personalomsättningen bland chefer hög då nästan hälften arbetat kortare än 3 år. 

Sveriges Kommuner och Landsting (2018) presenterar ökad sjukfrånvaro och ökad 

personalomsättning i kommuner och landsting. Sveriges kommuner och Landsting (2017) 

framhåller att i en organisation med stor personalomsättning kan chefen behöva lägga stor 

tid till rekrytering. Detta är tid som i en stabil organisation skulle kunna användas till 

andra arbetsuppgifter. Om en chef ska orka prestera på topp över tid så krävs det att 
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cheferna tillåts ha balans mellan arbete och fritid, det skall ges möjlighet till 

kompetensutveckling samt att cheferna ska få vara delaktiga och ges inflytande. Vidare 

menar Sveriges Kommuner och Landsting (2017) att chefernas möjlighet att få styra på 

sikt kommer påverka organisationen och dess attraktivitet för andra medarbetare. 

Författarna anser att de verksamhetsnära chefernas roll är viktig och att skapa en attraktiv 

organisation kan ge cheferna en möjlighet att få tid till rätt arbetsuppgifter. Prioritering 

av arbetsuppgifter ingår i denna studie i gruppen Tid och anses av författarna vara ett sätt 

att skapa tid i sitt arbete samt innebär att de måste få inflytande över sitt arbete för att 

lyckas. Sveriges Kommuner och Landsting (2017) beskriver även att det tar tid att komma 

ny och oerfaren till en chefsbefattning, att det tar tid att lära sig den nya rollen. Det är 

vanligt att nya chefer upplever högre grad av stress än de med längre erfarenhet (ibid). 

Som denna studie visar har en stor andel av cheferna arbetat kortare än tre år och 

författarna anser att det skulle kunna vara en stor vinst att sätta in extra stöd under den 

första tiden. Stöd på arbetsplatsen i form av en mentor eller en kollega som kan hjälpa till 

att avlasta med vissa uppgifter. Även möjliggöra en längre inskolning samt utbildning 

innan en chef börjar arbeta helt självständigt skulle kunna avlasta och ge känslan av att 

hinna med sina arbetsuppgifter trots att man är ny på jobbet.  

 

Elofsson, Lundström och Shanks (2016) visade i sin studie att chefers syn på 

organisationen, inom socialtjänsten i Sverige, samt tiden de ägnar åt administration skiljer 

sig från grupper som upplever sin arbetsbelastning som lägre. Desto högre upplevd 

arbetsbelastning desto mer negativ syn på organisationen, mindre tilltro till hur den styrs 

samt mer tid till administration framkommer. Den grupp med upplevd hög 

arbetsbelastning har även lägre stöd från de närmsta överordnade, men det finns dock 

inget samband till upplevd hög arbetsbelastning och stöd från annat håll (ibid.). I 

resultaten framkommer en faktorgrupp vilken ges tolkningen Stöd på arbetsplatsen, som 

dock inte ger signifikant samband till högre hälsoskattning. Författarna tolkar att det kan 

bero på undersökningsgruppens låga antal, men möjligtvis även för att stöd från annat 

håll än enbart från överordnad undersöks i studien. Labrague et al. (2018) framhåller att 

stöd är en viktig strategi för att hantera arbetet, och tar upp såväl professionellt stöd 

genom mentorer och organisatoriskt stöd i form av kollegor. Författarna noterar att stöd 

framkommer vara en viktig strategi i forskning. Frågorna rörande stöd i enkäten tros inte 

gå att misstolka, och att signifikant samband inte framkom förvånar författarna. Gregory, 

Menser och Gregory (2018) lägger dock tryck på att individbaserade hälsofrämjande 

åtgärder, så som beaktande av familjetid, avslappningsövningar och motion, oftast har en 

korttidseffekt och fungerar mer symtomlindrande och att den typen av förbättringsarbete 

inte botar roten till ohälsan (ibid). Corin och Björk (2017 s. 11) lyfter frågan om det inte 

vore dags att rikta fokus mot organisatorisk struktur framför individbaserade insatser för 

att motverka ohälsosamma arbetsförhållanden. Stöd på arbetsplatsen skulle således kunna 

ses om en strategi som kan ha effekt enbart på kort sikt, men ingen långsiktig lösning på 

ett problem. Att samtala med kollegor behöver inte innebära konstruktiva samtal som 

leder till en förbättrad arbetsmiljö. Även om författarna hade förväntat sig ett samband 

mellan stöd på arbetsplatsen och hälsoskattning så kan förklaringen vara i samtalens 

utformning, att det inte upplevs som stöd, utan mer någon att bara prata med.  

 

Författarna anser att strategierna för Tid och Stöd på arbetsplatsen kan gå hand i hand. 

Att ge de verksamhetsnära cheferna stöd skulle kunna bidra till att, möjligtvis främst för 

de nyanställda, cheferna upplever minskad stress, och att de hinner med sina 
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arbetsuppgifter. Att de får tid till att lära sig organisationen och att de kan hinna med sitt 

vardagliga arbete. För de verksamhetsnära chefer som arbetat längre tid i organisationen, 

och således kan ha lättare att prioritera bland sina arbetsuppgifter, skulle stöd på 

arbetsplatsen kunna vara viktigt för att fortsätta må bra. Författarna anser att 

verksamhetsnära chefer i sjukhusvården kan behöva stöd på olika sätt under sin karriär. I 

början kan det vara viktigt att bli avlastad och att ha någon att vända sig till för att få 

hjälp, medan det senare i karriären kan skapa känslan av samhörighet och möjliggöra 

problemlösningsorientering. Det kan i det senare skedet vara bra med lite mer planerade 

stödinsatser på arbetsplatsen så att samtalen förblir konstruktiva.  

 

Motion 

Stillasittande och långvarigt Tv-tittande kan riskera för tidig död (Folkhälsomyndigheten 

2018), men nu visas att fysisk aktivitet vid sidan om kan motverka den risken. Wikström, 

Eriksson och Dellve (2013) visar i sin studie att chefer tillbringade ca 70 % med uppgifter 

som kan antas vara av stillasittande karaktär. Att motion därmed blir viktigt för att bevara 

hälsan framstår då tydligt. Folkhälsomyndigheten (2015) presenterar att WHO nu antagit 

fysisk aktivitet som en strategi för att förbättra folkhälsan då motion kan förebygga 

sjukdomar och anses vara en av de viktigaste komponenterna för ökat välbefinnande.   

 

Resultatet i studien visar att motion har ett starkt signifikant samband med hälsoskattning, 

vilket kan anses som ett förväntat samband. Motion är en strategi som har positiv effekt 

på hälsan, vilket framhålls i studien av Ammendolia et al. (2016). Motion, bra sömn, 

ingen rökning och måttlig användning av alkohol beskrivs som viktiga delar för 

välmående på arbetet (ibid). En studie utförd på vårdpersonal i Sverige (Jonsdottir, 

Rödjer, Hadzibajramovic, Börjeson och Ahlborg 2010) visar att motion, såväl måttlig 

som kraftig, minskar såväl depression och utbrändhet som uppfattningen av stress.  

 

Studiens resultat visar också att när motion fungerar som kontrollvariabel så kan slutsats 

dras att både motion och Organisationsstruktur respektive Tid har betydelse för 

hälsoskattningen. Motionens betydelse skulle kunna bero på att de som motionerar även 

har en sund livsstil i övrigt. Att de inte röker, dricker måttligt och även sover bra i ökad 

utsträckning jämfört med de som inte motionerar. Det behöver inte innebära att det enbart 

är motion som ger den förbättrade hälsan utan deras livsstil i sin helhet. Dock ingick det 

inte i denna studie att undersöka andra livsstilsfaktorer.  

 

Fler frågor som berör sjukskrivning, upplevelser av stress och olika hälsoperspektiv, så 

som fysisk, psykisk och social, för att få en bättre helhetsbild över hälsa kan var av 

intresse. Det skulle vara intressant att se hur hälsan, hållbarheten, det allmänna 

välbefinnandet och livsstilen hos verksamhetsnära chefer i sjukhusvården ser ut, om den 

skiljer sig åt mellan de som motionerar och de som inte gör det.  

 

 

SLUTSATSER 

Resultatet visar att det finns ett negativt samband mellan självskattad hälsa och vid 

upplevelse av stressorer för organisationsstruktur i arbetet. Vidare visas ett positivt 

samband mellan hälsa för verksamhetsnära chefer i sjukhusvården vid användning av 



 22 

hälsofrämjande strategier för tid. Förklarad variation i hälsoskattning ökar när motion 

fungerar som kontrollvariabel, med organisationsstruktur respektive tid som oberoende 

variabler. Resultatet kan tyckas självklart, men vid en djupare analys framkommer att det 

är i organisationen förändringar behöver göras. En mer transparent organisation med 

möjlighet att planera och prioritera arbetsuppgifter skulle kunna bidra till bättre hälsa. Att 

ge de verksamhetsnära cheferna i sjukhusvården ökad insyn och ökat inflytande, även vid 

beslutsfattande, kan ses vara av vikt. Resultatet skulle därmed kunna användas för vidare 

forskning om hur en organisation bör fungera och struktureras för att skapa bättre hälsa 

och hållbarhet hos verksamhetsnära chefer i sjukhusvården. Att motion har ett så starkt 

samband med hälsoskattning gör att en djupare forskning kring det ämnet vore intressant. 

Bifynden som visar olik hälsoskattning beroende på vilken befattning respondenterna har 

och att nivå av ledarskapsutbildning skulle kunna ha inverkan på skattningen av hälsan 

är intressant. Då respondenterna för dessa grupper var så få i denna studie, och att studien 

är en tvärsnittsstudie, kan inga slutsatser dras utan vidare forskning behövs.  
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BILAGA 1 

Ansökan om tillstånd att utföra enkätstudie i er verksamhet  

Vi är två sjuksköterskor som studerar Magisterprogram för hållbar organisering och 

hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg vid Högskolan i Borås. Som en del i 

denna utbildning gör vi ett examensarbete på avancerad nivå.  

 

Information om examensarbetet 

Problembeskrivning: Statistik visar att ohälsan ökar bland verksamhetschefer, likaså 

omsättningen. Forskning visar att många verksamhetsnära chefer har medvetna och/eller 

omedvetna hälsofrämjande strategier för sin hållbara hälsa. Vi önskar studera och lyfta 

fram hälsofrämjande strategier. Syftet med studien är därför att undersöka 

användningen av hälsofrämjande strategier av verksamhetsnära chefer inom 

slutenvården.  

Vi vill därför bjuda in samtliga verksamhetsnära chefer inom slutenvården vid Region 

XX att delta i vår enkätstudie. 

Metoden i examensarbetet är en kvantitativ tvärsnittsstudie, där datainsamling kommer 

att ske genom enkät med totalt 35 frågor, som mailas tillsammans med information och 

inbjudan att delta i studien. Enkäten kommer skickas ut den 19-03-18 och kan besvaras 

fram till och med 19-03-25. 

 

Deltagarna ger samtycke genom att besvara enkäten.  

Enkäten besvaras anonymt och enkäter hanteras enbart av examensarbetets författare 

och handledare. Uppgifter som kan identifiera deltagare tas bort. Ingen obehörig har 

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

avidentifierat.  

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

Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare.  

 

Cecilia Ljungblad 

Universitetslektor 

Sektionen för arbetsliv och välfärd 

Högskolan i Borås 
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Hälsningar   

Linda Svensk   Cathrine Nevland  

E-post: olofsson.linda82@hotmail.com E-post: cathrinenevland@gmail.com  

Tfn 0737-332544   Tfn: 0702-400908 

Handledare:  

Cecilia Ljungblad 

Sektionen för arbetsliv och välfärd 

Högskolan i Borås  

E-post: cecilia.ljungblad@hb.se   Tfn: 033-435 4707 

 

Godkännande  

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Linda Svensk och Cathrine 

Nevland genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits.  

 

 

Ort/datum  

 

 

 

_______________________________  

Namn  

Titel/Verksamhet/Ort  
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BILAGA 2 

Inbjudan att delta i enkätstudie om Verksamhetsnära chefers hälsa 

Vi är två sjuksköterskor som studerar Magisterprogram i hållbar organisering och 

hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg vid Högskolan i Borås. Som en del i 

denna utbildning gör vi ett examensarbete på avancerad nivå. För examensarbetet görs 

följande enkätstudie. 

Information om studien: 

Forskning visar att många verksamhetsnära chefer har medvetna och/eller omedvetna 

hälsofrämjande strategier för sin hållbara hälsa. Medan statistik visar att ohälsa och 

omsättning av chefer ökar i Sverige. Syftet med studien är att undersöka användningen 

av hälsofrämjande strategier av verksamhetsnära chefer inom slutenvården. 

Enkäten går att besvara från och med 18 Mars och fram till och med 25 Mars. En 

påminnelse kommer att mailas ut. Enkäten uppskattas ta 5-10minuter att besvara och 

består av 35 frågor totalt. 

Deltagandet i studien är frivilligt och anonymt. Genom att besvara enkäten ger du ditt 

samtycke till att delta i studien, men du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

att lämna någon förklaring. 

Allt material kommer behandlas så att inte obehöriga kan ta del av det, enligt gällande 

lagstiftning. 

Vi skulle vara tacksamma om du ville ta dig tid att besvara enkäten och därigenom bidra 

till att belysa hälsofrämjande strategier för verksamhetsnära chefers hållbarhet. Ditt svar 

utifrån dina erfarenheter har stort värde för oss och vår studie. 

 

Med vänliga hälsningar 

Linda Svensk och Cathrine Nevland 

 

Vid frågor maila till: cathrinenevland@gmail.com  

eller ring till Linda på 0736-332544 

Handledare för examensarbetet: Cecilia Ljungblad, Universitetslektor Högskolan i 

Borås, cecilia.ljungblad@hb.se  

 

mailto:cathrinenevland@gmail.com
mailto:cecilia.ljungblad@hb.se
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BILAGA 3 

Inbjudan att delta i enkätstudie om Verksamhetsnära chefers hälsa 

Vi är två sjuksköterskor som studerar Magisterprogram i hållbar organisering och 

hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg vid Högskolan i Borås. Som en del i 

denna utbildning gör vi ett examensarbete på avancerad nivå. För examensarbetet görs 

följande enkätstudie. 

Information om studien: 

Forskning visar att många verksamhetsnära chefer har medvetna och/eller omedvetna 

hälsofrämjande strategier för sin hållbara hälsa. Medan statistik visar att ohälsa och 

omsättning av chefer ökar i Sverige. Syftet med studien är att undersöka användningen 

av hälsofrämjande strategier av verksamhetsnära chefer inom slutenvården och se på ett 

eventuellt samband till antal upplevda stressorer. Vi kommer även att se om 

ledarskapsutbildning har någon inverkan på användandet av hälsofrämjande strategier. 

Enkäten går att besvara under en veckas tid. En påminnelse kommer att mailas ut. 

Enkäten uppskattas ta 5-10minuter att besvara och består av 35 frågor totalt. 

Deltagandet i studien är frivilligt och anonymt. Genom att besvara enkäten ger du ditt 

samtycke till att delta i studien, men du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

att lämna någon förklaring. 

Allt material kommer behandlas så att inte obehöriga kan ta del av det, enligt gällande 

lagstiftning. 

Vi skulle vara tacksamma om du ville ta dig tid att besvara enkäten och därigenom bidra 

till att belysa hälsofrämjande strategier för verksamhetsnära chefers hållbarhet. Ditt svar 

utifrån dina erfarenheter har stort värde för oss och vår studie. 

 

Med vänliga hälsningar 

Linda Svensk och Cathrine Nevland 

 

Vid frågor maila till: cathrinenevland@gmail.com 

eller ring till Linda på 0737-332544 

Handledare för examensarbetet: Cecilia Ljungblad, Universitetslektor Högskolan i 

Borås, cecilia.ljungblad@hb.se 

 

mailto:cathrinenevland@gmail.com
mailto:cecilia.ljungblad@hb.se
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BILAGA 4 

Enkät för studien om hälsa hos verksamhetsnära chefer inom 

sjukhusvård i Sverige 

 

1. Är du  

 Man  

 Kvinna  

 Annat 

 

2. När är du född  

 1989 eller senare 

 Mellan 1979–1988  

 Mellan 1969–1978  

 1968 eller tidigare 

 

3. Vilken är din befattning  

 Verksamhetschef  

 Enhetschef  

 Avdelningschef  

 Annan befattning, nämligen: 

  

 

 

4. Hur många år har du arbetat på din nuvarande arbetsplats med din nuvarande 

befattning? 

 Kortare än 3år  

 3-6år  

 7-9år  

 10-12år  

 Längre än 12år 
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5. Vilken är den högsta avslutade ledarskapsutbildningen du har?  

 Universitets/högskoleutbildning inom ledarskap 1år eller kortare 

 Universitets/högskoleutbildning inom ledarskap längre än 1år  

 1 - 2 interna ledarskapsutbildningar  

 Mer än 2 interna ledarskapsutbildningar  

 Har ingen ledarskapsutbildning  

 Annan ledarskapsutbildning, nämligen: 

  

 

 

6. Hur stor personal grupp är du chef över?  

 10st eller färre 

 11-20st  

 21-30st  

 31-40st  

 Över 40st 

 

7. I allmänhet, hur skulle du säga att din hälsa är?  

 Utmärkt   

 Mycket god  

 God  

 Någorlunda  

 Dålig 

 

8. Jag upplever att det ställs krav på mig att snabbt fatta beslut  

 Instämmer helt  

 Instämmer i hög grad  

 Instämmer delvis  

 Instämmer till låg grad  

 Instämmer inte alls 
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9. Jag upplever att jag måste vara en buffert mellan högre nivåer i organisationen 

och mina medarbetare  

 Instämmer helt  

 Instämmer i hög grad  

 Instämmer delvis  

 Instämmer till låg grad  

 Instämmer inte alls 

 

10. Jag upplever jag måste ägna för stor del av tiden till administration  

 Instämmer helt  

 Instämmer i hög grad  

 Instämmer delvis  

 Instämmer till låg grad  

 Instämmer inte alls 

 

11. Jag upplever att jag har svårt att hinna med vila och avkoppling på fritiden  

 Instämmer helt  

 Instämmer i hög grad  

 Instämmer delvis  

 Instämmer till låg grad  

 Instämmer inte alls 

 

12. Jag upplever att beslut som tas högre upp i organisationen är svåra eller omöjliga 

att genomföra i min verksamhet  

 Instämmer helt  

 Instämmer i hög grad  

 Instämmer delvis  

 Instämmer till låg grad  

 Instämmer inte alls 
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13. Jag upplever att det är svårt att överblicka beslutsvägarna i organisationen  

 Instämmer helt  

 Instämmer i hög grad  

 Instämmer delvis  

 Instämmer till låg grad  

 Instämmer inte alls 

 

14. Jag upplever att jag har svårt att få en tydlig bild av vad jag som chef ansvarar för  

 Instämmer helt  

 Instämmer i hög grad  

 Instämmer delvis  

 Instämmer till låg grad  

 Instämmer inte alls 

 

15. Jag upplever att jag har otillräckliga möjligheter att påverka hur mycket resurser 

min verksamhet får  

 Instämmer helt  

 Instämmer i hög grad  

 Instämmer delvis  

 Instämmer till låg grad  

 Instämmer inte alls 

 

16. Jag upplever att jag måste arbeta övertid eller ta med arbete hem  

 Instämmer helt  

 Instämmer i hög grad  

 Instämmer delvis  

 Instämmer till låg grad  

 Instämmer inte alls 

 

 

 

17. Jag upplever att min chef struntar i mina synpunkter och "kör över mig"  
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 Instämmer helt  

 Instämmer i hög grad  

 Instämmer delvis  

 Instämmer till låg grad  

 Instämmer inte alls 

 

18. Jag upplever att min chefs krav och förväntningar på mig är otydliga  

 Instämmer helt  

 Instämmer i hög grad  

 Instämmer delvis  

 Instämmer till låg grad  

 Instämmer inte alls 

 

19. Jag upplever att jag måste genomföra beslut som jag personligen inte tycker är 

riktiga 

 Instämmer helt  

 Instämmer i hög grad  

 Instämmer delvis  

 Instämmer till låg grad  

 Instämmer inte alls 

 

20. Jag delegerar administrativa arbetsuppgifter till medarbetare  

 Instämmer helt  

 Instämmer i hög grad  

 Instämmer delvis  

 Instämmer till låg grad  

 Instämmer inte alls 

 

 

 

 

 

 

 

21. Jag är noga med att inte ta med arbetet hem  
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 Instämmer helt  

 Instämmer i hög grad  

 Instämmer delvis  

 Instämmer till låg grad  

 Instämmer inte alls 

 

22. Jag säger ifrån när arbetsbelastningen blir för stor 

 Instämmer helt  

 Instämmer i hög grad  

 Instämmer delvis  

 Instämmer till låg grad  

 Instämmer inte alls 

 

23. Jag undviker noggrant att arbeta mer än 8timmar per dag 

 Instämmer helt  

 Instämmer i hög grad  

 Instämmer delvis  

 Instämmer till låg grad  

 Instämmer inte alls 

 

24. Jag säger tydligt ifrån till överordnade att jag inte kan ta ansvar för problem som 

jag inte har mandat att åtgärda  

 Instämmer helt  

 Instämmer i hög grad  

 Instämmer delvis  

 Instämmer till låg grad  

 Instämmer inte alls 

 

 

 

 

 

 

 

25. Jag håller ett högt arbetstempo  
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 Instämmer helt  

 Instämmer i hög grad  

 Instämmer delvis  

 Instämmer till låg grad  

 Instämmer inte alls 

 

26. Jag försöker ha ett högt personligt engagemang i verksamheten 

 Instämmer helt  

 Instämmer i hög grad  

 Instämmer delvis  

 Instämmer till låg grad  

 Instämmer inte alls 

 

27. Jag ägnar mig åt motionsaktiviteter (dans, träning, promenader och liknande) 

 Instämmer helt  

 Instämmer i hög grad  

 Instämmer delvis  

 Instämmer till låg grad  

 Instämmer inte alls 

 

28. Jag planerar in pauser/ tid för reflektion under dagen 

 Instämmer helt  

 Instämmer i hög grad  

 Instämmer delvis  

 Instämmer till låg grad  

 Instämmer inte alls 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Jag gör en noggrann planering för min dag 
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 Instämmer helt  

 Instämmer i hög grad  

 Instämmer delvis  

 Instämmer till låg grad  

 Instämmer inte alls 

 

30. Jag söker stöd hos min överordnade chef 

 Instämmer helt  

 Instämmer i hög grad  

 Instämmer delvis  

 Instämmer till låg grad  

 Instämmer inte alls 

 

31. Jag söker stöd från chefskollegor 

 Instämmer helt  

 Instämmer i hög grad  

 Instämmer delvis  

 Instämmer till låg grad  

 Instämmer inte alls 

 

32. Jag söker stöd från personalavdelningen 

 Instämmer helt  

 Instämmer i hög grad  

 Instämmer delvis  

 Instämmer till låg grad  

 Instämmer inte alls 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Jag söker stöd från familj och vänner när jag har problem i arbetet 
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 Instämmer helt  

 Instämmer i hög grad  

 Instämmer delvis  

 Instämmer till låg grad  

 Instämmer inte alls 

 

34. Jag söker stöd i den ledningsgrupp jag tillhör  

 Instämmer helt  

 Instämmer i hög grad  

 Instämmer delvis  

 Instämmer till låg grad  

 Instämmer inte alls 

 

35. Jag försöker påverka beslutsfattare att anpassa målen för min verksamhet 

 Instämmer helt  

 Instämmer i hög grad  

 Instämmer delvis  

 Instämmer till låg grad  

 Instämmer inte alls 


