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Sammanfattning 

Denna studie behandlar mellanchefer inom vården i den offentliga sektorns arbetssituation. 

Mellanchefer inom vården innehar ofta en roll som sjuksköterska och en roll som 

avdelningschef. Den dubbla rollen kan vara problematisk då man ska tillgodose den etik och 

moral som professionen innebär samtidigt som resultat ska levereras till verksamheten. Syftet 

med studien var att söka ökad förståelse för om det finns en konflikt mellan profession och 

verksamhetskrav samt hur denna konflikt uppstår. Intentionen var också att undersöka om det 

kan leder till brott mot Det psykologiska kontraktet. 

Resultatet visade att professionen som sjuksköterska kommer i konflikt med 

verksamhetskraven och att detta kan leda till brott mot Det psykologiska kontraktet. Av 

studien framgick även att konflikt kan uppstå mellan de olika professionerna på sjukhusen, 

framförallt mellan sjuksköterskor och läkare. Även politisk påverkan har en effekt på 

verksamheterna dock leder det troligen inte till upplevt brott mot Det psykologiska kontraktet. 

Nyckelord: Det psykologiska kontraktet, konflikt, mellanchef, sjukhus, offentlig sektor, 

profession 

 

Abstract 

The purpose of this study is to seek greater understanding of middle managers in public sector 

work situation. This is by studying whether there is a conflict between their profession and 

business requirements and how this conflict can arise. The intention was also to investigate 

whether or not this could lead to violations of the psychological contract.  

 

The study deals with middle managers in healthcare that often has a role as a nurse and a role 

as the manager. The dual role can be problematic as they are aimed to satisfy the ethics and 

morals that the profession means and at the same time deliverer result to the business. 

The results showed that the profession as a nurse comes into conflict with the business 

requirements and that this may lead to violations of the psychological contract. The study also 

showed that the conflict may occur between the different professions in hospitals, particularly 

between nurses and doctors. Also the political influence has an effect on operations; however 

this does not lead to violations of the psychological contract. 

Keyword: The psychological contract, conflict, middle managers, hospitals, public sector, 
profession 
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1 Inledning 
 

Detta kapitel behandlar bakgrund till denna studie och dess problematik. Vidare följer syfte 

och tillhörande frågeställning. Därefter följer studiens disposition och slutligen vilka 

avgränsningar som har gjorts. 

1.1 Bakgrund 
 

En chef är en person som i sin befattning leder en verksamhet och därmed allt förekommande 

i en verksamhet. Dennes uppgifter rör allt från den ekonomiska planeringen till 

personalfrågor. En chef företräder arbetsgivaren som har hela ansvaret för verksamheten och 

dess personal men kan därtill vara underställd och rapporteringsskyldig till överordnad chef. 

Detta lämnar denne person i en så kallad mellanchefsposition. Det är en svår situation, en 

mellanchef är både chef över sina arbetstagare och underställd sin egen chef. Mellanchefen är 

ofta länken mellan arbetstagarna och ledningen. Denne ska vara närvarande i verksamheten 

och ansvara för att de direktiv som kommer från den överordnade chefen implementeras även 

om det leder till en konfliktsituation mellan de ställda verksamhetskraven och mellanchefens 

profession. Utvecklingen som skett inom offentlig sektor innebär att konkurrensen samtidigt 

som besparingarna ökat vilket leder till en mer ansträngd arbetssituation (Vårdförbundet, 

2010).  

Verksamheter inom offentlig sektor påverkas i allra högsta grad av att den styrs av politiska 

beslut. Ett exempel på denna påverkan är beslutet om vårdval som togs 2008. Detta beslut 

innebär bland annat att pengarna följer med till den vårdgivare som patienten väljer. Vidare 

görs ingen skillnad mellan privata eller offentliga vårdgivare och det är landstingen som 

utarbetar hur det egna systemet kan se ut utifrån de lokala förutsättningar som finns. 

”Vårdvalet ska ge patienten rätt att välja mellan olika vårdgivare. Vårdgivarna ska fritt 

kunna etablera sig för att öka patienternas möjligheter att välja mellan olika vårdgivare” 

(Regeringen, 2009). 

Dessa politiska beslut leder till att detta är en föränderlig sektor där mellancheferna ska 

implementera besluten och styra verksamheten utifrån politiska direktiv. Politiska beslut 

förändrar förutsättningarna i verksamheten då de påverkas av vilket politiskt block som har 

majoritet. I en statlig offentlig utredning från 1996 behandlas behov och resurser i vården. Där 
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konstateras det att landstingen påbörjat ett genomgripande arbete med att förändra 

sjukvårdstrukturen. Ett arbete som ska fortsätta i framtiden och som bland annat innebär att 

minska antalet vårdplatser vid akutsjukhus, att fördelningen av uppgifterna förändras mellan, 

bland annat, sjukhus, att landstingen utnyttjar ny kostnadsbesparande teknologi och att de 

skapa bättre informationsförsörjning är en del av förutsättningarna för att kunna använde 

befintliga resurserna effektivare under 2000-talet (SOU1996:163, 2004, pp. 28-29). 

Kvalitets- och effektivitetsskäl kan vara motiv för att överväga en fördelning av 

arbetsuppgifter mellan sjukhus och en samverkan i nätverk bland sjukhusen i stället för att 

varje sjukhus erbjuder ett komplett sortiment vårdtjänster. Ökade krav ställs också på sådant 

samarbete över de nuvarande landstingsgränserna och en starkare regional samordning för 

att uppnå en kostnadseffektiv vårdstruktur (SOU1996:163, 2004, p. 29). 

Chefers situation på Akademiska sjukhuset har uppmärksammats i media. Flera chefer på 

Akademiska sjukhuset sade upp sig under 2010 (UNT, 2010). Vidare påverkade denna 

situation arbetstagarna då 25 sjuksköterskor sade upp sig under 2011. En av anledningarna 

som uppgavs var de många chefsbyten som skett (Vårdförbundet, 2011).  

Det har skett på grund av den bristande kommunikationen till ledningen och för att de anger 

att patientsäkerheten försummats (Dagens Medicin, 2010). Kurt Memmert, chef för 

allmänpsykiatrin, på akademiska sjukhuset sa upp sig från sin tjänst efter bara tre månaders 

anställning. I ett brev till sin chef förklarar han att han har tappat förtroende för ledningen och 

för sjukhuset. Han berättar även att det finns ett omfattande systemfel vad gäller struktur, 

ledning och ekonomi. Vidare beskriver han att personalen slits ut och att patientsäkerheten 

försummas (Dagens Medicin, 2010). Dessa anledningar återkommer som skäl till varför 

mellanchefer tenderar att sluta.  

Många mellanchefer upplever svårigheter med att upprätthålla professionella standarders 

inom medicinsk- vård- och samhällsvetenskap som fastslagits i vårdprogram (Uppsala 

Universitet, 2012) och samtidigt tillfredsställa verksamhetens krav. Det försiggår en 

förändring inom organisationer som verkar leda till att det kan uppstå konflikter mellan 

profession och verksamhetskrav samt även till konflikter mellan olika professioner. Det är 

därför viktigt att undersöka hur och varför dessa konflikter uppstår.  
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I en UNT-artikel gör huvudskyddsombudet på Akademiska sjukhuset, Anna Rask-Andersen, 

ett uttalande där hon hävdar att läkare har sagt upp sig då de känt sig kränkta och illa 

behandlade av ledningen. Den höga personalomsättningen har i förlängningen lett till en ökad 

arbetsbörda där läkarna får ansvar för fler patienter än tidigare (UNT, 2008). Vid kontakt med 

Anna Rask-Andersen berättar hon att överträdelsen mot läkarna bestod i att de fråntogs sina 

ledaruppgifter något som läkarna upplevde oerhört kränkande (Bil 1). 

När någon känner sig kränkt kan det leda till konfliktsituationer. Att bli kränkt handlar om en 

situation där denna känsla uppstår och det är mottagaren som avgör när en kränkning sker. 

Även om avsikten inte var att kränka har det ingen betydelse då det är mottagarens subjektiva 

upplevelse som bestämmer när en kränkning uppstått. När det finns konfliktsituationer i en 

verksamhet skulle det kunna leda till försämrad effektivitet, ett dåligt arbetsklimat eller till att 

arbetstagare säger upp sig (Arbetsmiljöupplysningen, u.d.). 

 
1.2 Begreppsdefinition 
 

Denna studie utgår ifrån Denise M. Rousseaus definition av Det psykologiska kontraktet som 

presenteras utförligare under teoriavsnittet. Det psykologiska kontraktet innehåller enligt 

Rousseau två delar, Det Transaktionella Kontraktet och Det Relationella Kontraktet. 

(Rousseau & McLean Parks, 1993, p. 11) 

– Det Transaktionella Kontraktet är begränsat i tid och innehåll, innehåller belöningar 

och är lätta att observera. 

– Det Relationella Kontraktet är långsiktigt, subjektivt, underförstått och har socio-

emotionell karaktär.  

Vidare när det psykologiska kontraktet används i denna studie har det relationella kontraktet 

använts som ansats. 

 

Begreppet arbetstagare i denna studie avser de som är underställda avdelningschefen.  

Med avdelningschef avses den person som är arbetstagarnas närmste chef och underställd 

ledningen, även kallad mellanchef. Ledning innebär avdelningschefernas överordnade, i 

denna studie avses organisationernas verksamhetschefer/centrumchefer. Begreppet profession 

är uttryck för de professionella standarders som fastställts i vårdprogrammen för respektive 

yrkesroll. För denna studie gäller det yrkesrollerna läkare och sjuksköterskor. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att söka ökad förståelse för arbetssituationen som avdelningschefer 

inom vården i den offentliga sektorn har. En person i avdelningschefsposition ska ansvara för 

att personalen trivs, ska tillgodose den etik och moral som gäller för professionerna inom 

medicinsk vård och omvårdnad. Samtidigt ska de leverera resultat till verksamheten. 

Utifrån syftet har de preciserade frågeställningarna för denna studie formulerats: 

- Finns det en konflikt mellan profession och verksamhetskrav? 

- Vilka konflikter gick att finna i verksamheterna? 

- Kan den eventulla konflikten leda till brott mot det psykologiska kontraktet? 

1.4 Disposition 
 

Denna studie inleds med ett kapitel där tidigare forskning summeras inom problemområdet. 

Här ryms området konflikter mellan profession och verksamhetskrav på arbetsplatser inom 

offentlig sektor samt hur chefsrollen påverkas av att tillhöra denna sektor. Sedan följer ett 

kapitel med en beskrivning av de begrepp, teorier och empiri som berör ”Det psykologiska 

kontraktet”, brott mot Det psykologiska kontraktet samt i kunskapssociologi. Vidare följer ett 

metodkapitel för att ge läsaren relevant information för att denne ska kunna bedöma resultatet 

och tillförlitlighet med hjälp av en detaljerad beskrivning av studiens utförande. Här redogörs 

för studiens upplägg och vilken metod som använts, relevant litteratur, urval av 

intervjupersonerna, konstruktion av intervjuguide, samt hur datainsamling och analysmetod 

har skett. Mot slutet redogörs resultatet av studien utifrån de teman som framkom under 

intervjuerna. Dessa teman upptäcktes utifrån de teoretiska utgångspunkter som fanns i 

studien. Slutligen diskuteras resultatet som framkommit i studien och implikationer för vidare 

forskning. 

1.5 Avgränsningar 
 
För denna studie har ett universitetssjukhus och ett länsdelslasarett inom offentlig sektor 

studerats. Studien utgår ifrån avdelningschefer från de båda verksamheterna. Det finns flera 

relevanta problemområden inom frågeställningarna som inte kommer att behandlas inom 

ramen för denna studie. Det är avdelningscheferna perspektiv som studien fokuserat på och 

inte de underställda arbetstagarnas, läkarnas, de ansvariga från ledning eller politikernas 
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perspektiv på verksamheten. Endast avdelningscheferna har intervjuats vilket ger oss blott en 

sida av problematiken. Avsikten med studien är att belysa avdelningschefernas upplevelser. 

Inte att få en heltäckande bild av verksamheten. 

 

2 Tidigare forskning 
 
I detta kapitel summeras tidigare forskning inom problemrådet. Här ryms områdena 

sjukvårdens förändringar genom åren, konflikt mellan profession och verksamhetskrav på 

arbetsplatser inom vården i offentlig sektor samt hur chefsrollen påverkas av att tillhöra denna 

sektor. 

 

2.1 Konflikt mellan profession och verksamhetskrav 
 

I en studie gjord av Katarina Östergren och Kerstin Sahlin-Andersson fokuserades det på att 

undersöka motsättningar mellan profession och verksamhetskrav inom vården i offentlig 

sektor. De har studerat hur avvägningen mellan att tillhöra läkarprofessionen och samtidigt 

vara verksamhetschef sker. Då studien av Östergren & Sahlin-Andersson styrker att en 

konflikt mellan profession och verksamhetskrav kan uppstå är denna studie relevant för 

tolkning av denna studies resultat (Östergren & Sahlin-Andersson, 1998).  

2.1.1 Socialisering in i yrkesrollen 
 
En observation som görs i studien av Östergren & Sahlin- Andersson är att läkarna arbetar 

utifrån ett visst mönster i deras problemlösning. De diagnostiserar, drar slutsatser, ger 

behandling och gör uppföljning. Detta arbetssätt använder de även i arbetet med andra 

organisatoriska problem, något som inte allt är självklart för andra representanter från andra 

system inom organisationen som berörs. Vid möten med till exempel sjukvårdsledningen 

diskuteras frågor, men beslut om konkreta åtgärder tas sällan. Detta arbetssätt visar att det 

enbart är de två första stegen i läkarnas problemlösningsmetod som används, där de 

diagnostiserar och drar slutsatser. Att ge behandling och göra uppföljning saknas då dessa 

möten inte leder till fattande av beslut som sedan kan följas upp. Läkarna använder logiken 

som professionen ger vilket därmed kan skapa problem i kommunikationen mellan de olika 

system som finns i organisationen (Östergren & Sahlin-Andersson, 1998, pp. 79-80). 



Lara Mashan  Sociologi C 2, AOP 
Helene Fröjd  Sociologiska institutionen 
Kandidatuppsats  Uppsala universitet 
 

10 
 

 

Författarna referera till en studie av C. Gustavsson där han menar att socialiseringsprocessen 

är av betydelse. Det finns en föreställning om hur saker ska skötas och hur man ska agera. 

Detta innebär att det finns normer och förställningar i samhället på hur en läkare ska vara. 

Dessa bygger på inlärda förhållningssätt som har lett till så kallad allmängiltig kunskap, 

kunskap som samhällets individer delar utan att ifrågasätta den. Denna kunskap bygger delvis 

på läkareden som har sitt ursprung i Antikens Grekland. Det är nu över hundra år sedan som 

denna ed slutade sväras av läkare i Sverige men normen kring den finns kvar. Likaså bygger 

dessa normer på lagstiftning som berör läkaryrket, så som sekretess och patientsäkerhet. 

 

Dessa normer och föreställningar delas även av läkarna själva, som har en klar uppfattning om 

hur rollen som läkare ska vara. Socialisering kan upplevas problematiskt då den bidrar till att 

bevara och förstärka denna bild av hur en läkare ska vara. Denna socialiseringsprocess kan 

leda till att en konflikt med professionen uppstår när de får ansvar för verksamheten då de är 

sin profession i första hand och chefer i andra hand, något som tas upp i nästa stycke 

(Östergren & Sahlin-Andersson, 1998, pp. 126-127). 

 

2.1.2 Dubbla roller 

 

En av läkarna i studien av Östergren & Sahlin-Andersson tar upp prioriteringsproblem som 

uppstår i verksamheten. Professionen handlar om etik och moral, läkarna vill kunna erbjuda 

patienter den vård som de enligt gällande normer behöver, något som redogjorts för ovan.  

Minskade medel tvingar fram besparingar medan det samtidigt finns krav från politiska beslut 

att samma vård ska ges med minskade anslag (Östergren & Sahlin-Andersson, 1998, p. 139). 

Vad ska prioriteras? Ska budgeten hållas eller ska chefen införskaffa de medicinska insatser 

som krävs trots att budgeten inte räcker till. Det leder till att läkarna försöker rationalisera 

verksamheten genom att bibehålla standarden på vården men samtidigt minska kostnaderna. 

 

Uppdraget läkare/chef med dess dubbla befattningar betyder att de ska hålla budget och 

samtidigt göra det som är bäst för patienten vilket enligt studien är oförenliga roller som leder 

till konflikt mellan dessa roller (Östergren & Sahlin-Andersson, 1998, p. 148). 
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2.2 Chefsrollen i offentlig sektor 
 
Offentlig sektor kallas den skattefinansierade verksamheten som drivs av stat, kommun och 

landsting. Den styrs av politiskt valda representanter som har fått mandat genom folkets val.  

Dess motsats är den privata sektorn som består av privatägda företag där besluten tas 

exempelvis av en styrelse utsedd av aktieägarna. Tidigare forskning har visat att chefsrollen 

inom den offentliga sektorn är mer otydlig och komplex än inom den privata sektorn. 

Forskningen menar att det finns ett antal skillnader mellan chefer i de två sektorerna. 

2.2.1 Politisk påverkan 

 
Bo Hagström berättar i sin studie kring offentligt ledarskap om några av skillnaderna mellan 

offentlig och privat sektor. En av skillnaderna är att offentlig sektor måste ta hänsyn till olika 

politiska krav vilket inte är lika vanligt inom privata sektorer. Det leder i sin tur till att rollen 

som chef inom den offentliga sektorn blir mer diffus. Chefen inom den offentliga sektorn 

måste till följd av det alltid förhålla sig till de politiska beslut som tas av staten samt av de 

politiskt valda representanterna vilket påverkar arbetet i verksamheten (Hagström, 1990, p. 

20).  

2.2.2 Skillnad mellan sektorerna 

 

Inom den offentliga sektorn bedrivs ofta ett mer omfattande förändringsarbete jämfört med 

den privata sektorn. Detta förändringsarbete sker trots att den offentliga sektorn är mer trög än 

den privata sektorn. Trögheten beror på att organisationen måste visa hänsyn till de politiska 

beslut som tas. Då det sker val i Sverige vart fjärde år kan det leda till att det inträffar ett 

skifte i vilket politiskt block som får majoritet. I och med detta kan den offentliga sektorn få 

nya direktiv som skiljer sig åt tidigare direktiv. Till följd av detta kan chefer inom den 

offentliga sektorn inte arbeta med långsiktiga planeringar i samma utsträckning som chefer 

inom den privata sektorn (Hagström, 1990, pp. 22-23). 

 

Den offentliga sektorn som finansieras av statliga medel ska verka dels för 

samhället/kommunen och dels för den enskilda individen medan den privata sektorn som 

arbetar för vinst och för överlevnad på marknaden är mer konjunkturkänslig. I och med 

samhällsfunktionen är verksamheterna inom den offentliga sektorn också öppna för 
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granskning vilket i sin tur kan påverka cheferna i de beslut de tar (Hagström, 1990, pp. 23-

24).  

 

3 Teori 
 

Under detta kapitel beskrivs de begrepp och teorier som ska användas vid analys av resultatet. 

De teoretiska perspektiven som redovisas är Rousseaus definition av ”Det psykologiska 

kontraktet” och Berger & Luckmanns teori om kunskapssociologi som kommer att utvecklas 

nedan. Dessa ska bidra till att skapa förståelse för vad som sker då det uppstår en konflikt 

mellan profession och verksamhetskrav och varför de kan ske. Teorierna samt dess begrepp 

ska även vidare belysa vad som sker då ett upplevt brott mot Det psykologiska kontraktet har 

ägt rum samt vilka orsaker som kan ligga bakom detta. 

 

Således lämpar sig dessa teorier då de bedöms skapa en teoretisk förståelseram för analys av 

empiriska data.  

3.1 Det psykologiska kontraktet  
 

Tanken är att det bakom varje formellt anställningskontrakt också finns ett outtalat och ofta 

omedvetet ”psykologiskt” kontrakt bestående av ömsesidiga förväntningar som inte 

specificeras i ett formellt kontrakt. Arbetsgivaren i sig är inte en fysisk person utan det är en 

verksamhet som anställer. Arbetsgivaren representeras dock av en ställföreträdare som är en 

fysisk person. Det psykologiska kontraktet med dess outtalade förväntningar bygger på 

relationen mellan arbetsgivarens ställföreträdare och arbetstagare. Då det är cheferna i 

verksamheten som agerar som ställföreträdare är det mellan chefer och arbetstagare som dessa 

förväntningar uppstår. 

 

Vad Rousseau sannolikt menar med Det psykologiska kontraktet är att arbetstagaren skapar ett 

kognitivt schema för hur hon/han ska förhålla sig till sin arbetsgivare samt för vilka 

förväntningar arbetstagaren kan ha på arbetsgivaren. Det är arbetstagarens ensidiga tro på att 

det finns en ömsesidighet i överenskommelsen som utgör Det psykologiska kontraktet 

(Rousseau, 1989, p. 124). Det är rent subjektivt och finns i ”betraktarens ögon”.  
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Denise M. Rousseaus definition av Det psykologiska kontraktet innehåller enligt Rousseau 

två delar, Det Transaktionella Kontraktet och Det Relationella Kontraktet (Rousseau & 

McLean Parks, 1993, p. 11). Det Transaktionella Kontraktet är begränsat i tid och innehåll, 

innehåller belöningar och är lätta att observera medan Det Relationella Kontraktet är 

långsiktigt, subjektivt, underförstått och har socio-emotionell karaktär. Det relationella 

kontraktets innehåll revideras flera gånger under arbetstagarens anställning i organisationen 

till skillnad från ett formellt anställningsavtal som tecknas vid ett tillfälle vid en anställnings 

början.  (Rousseau & McLean Parks, 1993, p. 30). Den delen av kontraktet blir därmed mer 

svåröverskådligt vid längre anställningstid då innehållet blir mer komplext och outtalat. Långa 

relationer leder till att parterna lättare tar förgivet vad som ingår i kontraktet, detta då tidigare 

handlingar och beteenden har format relationen. Det kan leda till att det finns flera 

överenskommelser i relationen som bygger på arbetstagarens ensidiga tro på ömsesidighet i 

dessa kontrakt (Rousseau & McLean Parks, 1993, p. 30).  

 

Det kan finnas en obalans mellan vad arbetstagaren förväntar sig att organisationen ska ge och 

vad organisationen verkligen ger. Det leder dock inte automatiskt till ett brott mot Det 

psykologiska kontraktet. Om det däremot finns en obalans mellan vad man som arbetstagare 

upplever att man själv ger och vad man upplever att man får i gengäld av sin organisation 

eller chef kan denna obalans leda till ett upplevt brott mot Det psykologiska kontraktet. En 

arbetstagare som upplevt att det skett ett brott mot Det psykologiska kontraktet känner sig 

sviken, upprörd och ilsken  (Rousseau, 1989, p. 128). 

 

När ett upplevt brott mot Det psykologiska kontraktet skett är det svårt att återställa kontraktet 

som det var initialt. En individ som upplever att det skett ett kontraktsbrott och uppfylls av 

dessa känslor av bitterhet och orättvisa förlorar respekten för den som begått kontraktsbrottet. 

Vidare kan det leda till förändrade uppförandekoder och beteendemönster (Rousseau, 1989, p. 

129). Faktorer som tillit och förtroende har undergrävts och det krävs att dessa återupprättas 

för att reparera den skadade relationen (Rousseau, 1989, p. 127). Rousseau gör en jämförelse 

med en bankrånare. Om en person rånar en bank och åker fast, vilket ger pengarna tillbaka, är 

inte det tillräckligt för att återställa kontraktet. Rånaren måste även få någon form av sanktion 

för att sona sitt brott. Det är inte omöjligt att återupprätta det skadade förtroende, det kan 

möjligen ske genom samma process som en gång skapade det ursprungliga kontraktet 

(Rousseau, 1989, p. 128).  
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3.2 Förändringar kan leda till brott mot Det psykologiska kontraktet  
 

I studien, ”Psychological Contract violations during corporate restructuring”(Turnley & 

Feldman, 1998) undersöktes konsekvensen av brott mot Det psykologiska kontraktet som kan 

förekomma vid omstrukturering av organisationer. Cheferna som medverkade i denna studie 

och var verksamma i organisationer under omstrukturering var mer benägna att uppleva brott 

mot Det psykologiska kontraktet. Detta inom framförallt områden som anställningstrygghet, 

möjligheter till avancemang och mängden ansvar. Chefer som upplevde brott mot det 

psykologiska kontraktet var också mer benägna att aktivt söka andra jobb samt vara mindre 

lojala mot sin arbetsgivare.  

Ett resultat av studien var att organisationer som är verksamma i mycket osäkra och 

föränderliga miljöer måste bli mer konsekventa och tydliga i de löften som de ger sina 

nyanställda. Det är särskilt viktigt då organisationen inte kan leva upp till de förpliktelser som 

Det psykologiska kontraktet kräver. I sådana situationer kan det vara klokt av organisationer 

att skapa ett transaktionellt kontrakt som är lättare att kontrollera än ett relationellt kontrakt. 

Ett exempel på det är en bank i studien som slutat ge löften gällande avancemang och 

anställningstrygghet vid nyanställning. Istället utlovades konkurrenskraftiga löner och en 

chans för de nyanställda att ta del av bolagets tillväxt genom aktieförvärv. Banken gav inte 

intrycket av att vara en ”familj” utan de nyanställda var införstådda i att deras 

anställningsförhållanden byggde på kortsiktiga åtaganden och att dessa bara fanns så länge 

banken fortsatte att växa vilket ledde till ökat engagemang hos medarbetarna (Turnley & 

Feldman, 1998, p. 81). 

Ett annat resultat som studien påvisade var att organisationer kan minska de allvarligaste 

reaktionerna vid brott mot Det psykologiska kontraktet genom att noggrant och ärligt förklara 

eventuella externa krafter som orsakat förändring i organisationer. Detta gällde särskilt vid 

tillfällen då förändringen direkt påverkade arbetstagarens och/eller chefens 

anställningsvillkor. Forskarna ansåg utifrån resultaten att det är viktigt att organisationer är 

noga med att kommunicera med sina arbetstagare vilken omfattningen förändringarna 

kommer att få och när de ska ske (Turnley & Feldman, 1998, p. 81). 
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3.4 Brott mot Det psykologiska kontraktet och arbetsrelaterad stress  
 

Den kvantitativa studien ”The Relationship between person organization congruence, 

Perceived Violations of the Psychological Contract, and Occupational stress symptoms” 

(Bocchino, et al., 2003) behandlade upplevt brott mot Det psykologiska kontraktet och 

arbetsrelaterad stress. De hade variablerna; ”förändringar i arbetsstyrka”, ”minskad 

överensstämmelse mellan sina egna värderingar kontra organisationens värderingar”, ”ökning 

av arbetsrelaterad stress” samt ”upplevelsen av brott mot Det psykologiska kontraktet”. 

Förhållandena som dessa variabler testades emot var ålder, kön och anställningsform. Urvalet 

skedde i en internationell organisations filial i USA och alla arbetstagare erbjöds att delta.  

 

Resultatet för denna studie visade att om det fanns inkongruens mellan arbetstagare och 

organisationens värderingar var det negativt relaterat till upplevt brott mot Det psykologiska 

kontraktet och arbetsrelaterad stress. Dessa arbetstagare var mer benägna att uppleva brott 

mot Det psykologiska kontraktet”. 

 

Vidare fann forskarna att det fanns åldersmässiga skillnader då yngre arbetstagare inte 

upplevde brott mot Det psykologiska kontraktet i samma utsträckning som äldre. Ett 

antagande forskarna gör är att de yngres förväntningar på organisationen skiljer sig från de 

äldres. De ger också en möjlig förklaring till detta. De äldre saknar vissa kompetenser som 

organisatoriska förändringar kräver. Studien visade att arbetsrelaterad stress och ålder saknade 

samband men att det fanns ett samband mellan arbetsrelaterad stress och kön. Forskarna antar 

här att kvinnor fortfarande har huvudansvaret för andra åtaganden utanför organisationen, 

som familj, vilket kan leda till ökade stressnivåer. Men deras forskning påvisar även att om 

kvinnor upplever stöd från organisationen att hantera både familj och karriär genom till 

exempel flexibla arbetstider minskar stressen och lojaliteten mot organisationen ökar.  

3.5 Socialisering och internalisering  
 
En arbetstagare som genom internalisering har införlivat vissa normer och värderingar i sin 

professionella identitet hanterar problem utifrån dessa. Det är därför arbetstagarens 

internalisering som avgör om ett brott mot Det psykologiska kontraktet upplevs.  
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Berger och Luckmann beskriver att samhället förekommer som både objektiv och subjektiv 

realitet och om ett teoretiskt perspektiv ska användas måste både dessa yttre och inre aspekter 

inbegripas. Den fortlöpande processen består av tre element. Författarna menar att en person 

som externaliserar, vilket är dennes egen yttring som omgivning tolkar, i den sociala världen 

samtidigt internaliserar, betydande införlivning av andras tankar och värderingar till sin egen 

person samt att det sker en objektivering, vilket innebär den gemensamma kunskap som 

människor internaliserat blir en objektiv verklighet (Berger & Luckmann, 1999, p. 153).  

 

En enkel förklaring för dessa tre element är till exempel att om en arbetstagare gör ett bra jobb 

så tolkar arbetsgivaren detta som att denne är en god arbetstagare (externalisering). Om 

arbetsgivaren talar om för arbetstagaren att denne har gjort ett bra jobb införlivar 

arbetstagaren det till sin egen uppfattning ”jag är en god arbetstagare” (internalisering). När 

både arbetstagaren och arbetsgivaren är av samma uppfattning att denne är en god 

arbetstagare blir det deras objektiva verklighet (objektivering).  

Berger och Luckmann definierar internalisering som ”den omedelbara upplevelsen eller 

tolkningen av en objektiv händelse som uttryckande mening, dvs. som en yttring av någon 

annans subjektiva processer som därigenom blir subjektivt meningsfull för mig själv” till 

skillnad från den intellektuella förståelsen (Berger & Luckmann, 1999, p. 153). Enligt 

författarna utgör internaliseringen grunden för förståelsen av andra människor i vår 

omgivning samt för upplevelsen av världen som meningsfull och en social realitet.  

Internaliseringen är en del av processen som gör att en person genom socialisering tar till sig 

den världen till sin verklighet. Den primära socialisationen innebär att individen tillägnar sig 

förförståelse om världen och dess individer (Berger & Luckmann, 1999, p. 154). Efter detta 

skede fortsätter processen med sekundär socialisering som ger individen specifika färdigheter 

så att denne fungerar väl i samhället, till exempel i en organisation där de internaliseras i de 

normer och värderingar som finns i organisationen (Berger & Luckmann, 1999, p. 162 ff). De 

skriver att: ”Det existerar alltså starka differentierade system för sekundär socialisering inom 

komplexa institutioner, ibland mycket känsligt avpassade efter de differentierande krav som 

ställs på de varierande kategorierna av institutionell personal” (Berger & Luckmann, 1999, 

p. 171).  
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Med bakgrund av ovanstående teoretiska utgångspunkter som förståelseram undersöks det 

vidare i denna studie hur mellanchefer inom vården i den offentliga sektorn upplever sin 

arbetssituation. 

 

4 Metod 
 
Syftet med detta kapitel är att ge läsaren relevant information för att denne ska kunna bedöma 

resultatet och tillförlitlighet med hjälp av en detaljerad beskrivning av studiens utförande. 

Vidare i detta kapitel redogörs för studiens upplägg och vilken metod som använts, relevant 

litteratur, urval av intervjupersonerna, konstruktion av intervjuguide, samt hur datainsamling 

och analysmetod har skett (Kvale, 1997, p. 188). Undersökningen genomfördes på 

Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Dessa organisationer antogs vara väl 

lämpade för studien om hur arbetssituationen för avdelningschefer inom vården i offentliga 

sektorn upplevs vara. Inom organisationerna förkommer ovan nämnda problematik, konflikt 

med professionen, Det psykologiska kontraktet samt brott mot Det psykologiska kontraktet. 

 

4.1  Tillvägagångssätt 
 

I detta avsnitt redovisas studiens tillvägagångsätt vid arbetet med att besvara frågeställnigen 

och syftet i studien. Denna studies syfte är att undersöka konflikt mellan profession och 

verksamhetskrav och om detta kan leda till upplevelse av brott mot Det psykologiska 

kontraktet inom offentlig sektor. Studien har skett på två av sjukhusen som finns i Uppsala 

läns landsting. Dessa är Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping.  

 

4.1.1 Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping 
 

Akademiska sjukhuset i Uppsala är ett av de större sjukhusen i Sverige och bland de äldsta 

universitetssjukhusen. Det har ungefär 8000 anställda med 1100 vårdplatser. Sjukhuset har 

många roller, det är inte bara ett länssjukhus utan även specialistsjukhus, utbildningssjukhus 

och forskningssjukhus men i vardagen flyter dessa olika delar ihop. För att skapa 

förutsättningar för undervisning och forskning har Akademiska sjukhuset ett samarbete med 
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Uppsala Universitet. Omkring 1500 personer får sin praktiska yrkesträning på Akademiska 

sjukhuset varje år (Akademiska sjukhuset, 2008).  

I ledningen på Akademiska sjukhuset sitter åtta personer varav en är sjukhusdirektör och en 

biträdande sjukhusdirektör. De resterande sex personerna är chefer för neurodivisionen, 

diagnostik och akutdivisionen, kirurgdivisionen, kvinno- och barndivisionen, 

psykiatridivisionen och slutligen en kommunikationschef. Under varje division finns i sin tur 

olika avdelningar. Varje avdelning har en ansvarig mellanchef, också kallad avdelningschef. 

Det är vanligt förekommande att avdelningschefer på akademiska sjukhuset tidigare har 

arbetat som sjuksköterskor på sjukhuset innan de sökte chefstjänsterna.  

Lasarettet i Enköping är ett sjukhus med ungefär 500 anställda. Sjukhuset är ett länsdels- 

akutsjukhus för södra länsdelens invånare och bedrivs i nära samarbete med Akademiska 

sjukhuset. I sjukhuset finns bland annat gynekolog, kirurgi, ortopedi och röntgen m.m. Det 

finns även konsultmottagning som erbjuder vård för ögon, hud och onkologi. Omkring hälften 

av länets patienter med höft och knäledsartros behandlas på Lasarettet. Sjukhuset erbjuder 

även klinisk utbildning för studerande sjukvårdspersonal som bland annat utbildar sig till 

läkare och sjuksköterskor (Landstinget Uppsala län, 2010).  

 

Lasarettet är, till skillnad från Akademiska sjukhuset, ett mycket mindre sjukhus med färre 

anställda. Lasarettets organisation ser därför lite annorlunda ut. Där finns en sjukhuschef, 

chefsläkare, tre centrumchefer och fem chefer som har hand om olika områden som 

exempelvis ekonomi och HR-frågor. Därefter finns tre administrativa centrumchefer och 

vidare finns avdelningschefer för de olika avdelningarna. Även här finns det avdelningschefer 

som tidigare arbetat som sjuksköterskor på sjukhuset och som sökt chefstjänsterna. En 

skillnad mellan sjukhusen är att vissa avdelningschefer på Lasarettet i Enköping arbetar delar 

av sin tjänst ute på avdelningen med det vardagliga arbetet i sin profession som sjuksköterska.  

 

Det finns en stor bredd i Akademiska sjukhusets verksamhet och på deras hemsida påvisar de 

även att de arbetar aktivt med miljöfrågor och vårdkvalitet. Både Akademiska sjukhuset och 

Lasarettet i Enköping bedriver tillika ett systematiskt hälsofrämjande arbete för att förebygga 

sjukdom som omfattar patienter, arbetstagare och samhället. Dessa arbeten bedriver de 

troligen för att i framtiden kunna profilera sig. Akademiska sjukhuset använder sig även av en 

avsiktsförklaring som förstärker deras profil. Den lyder: 
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”Vi leder och utvecklar verksamheten. Vi säkerställer att sjukhuset ger bästa möjliga  

vård till rätt patienter inom givna ekonomiska ramar. I samarbete med Uppsala universitet 

skapar vi förutsättningar för undervisning och forskning. 

 

Vårt arbete ska präglas av ödmjukhet, skicklighet och långsiktighet så att Akademiska  

är konkurrenskraftigt - som vårdgivare, samarbetspartner och arbetsgivare.” (Jonasson, 

2012). 

 

Denna avsiktsförklaring kan jämföras med ett företags affärsidé. De vill skapa mål som är 

hållbara och som de kan konkurrera med.  

 

4.1.3 Kvalitativ metodik 
 

För denna studie användes kvalitativ metod i form av intervjuer. Datamaterial samlades in 

som sedan användes för att försöka skapa en helhetsbild inom det studerande 

problemområdet. Intervjuerna syftade till att fånga både människornas handlingar samt vad 

dessa handlingar har för innebörd. Denna metod antogs därför vara väl lämpad för studien. 

Kvalitativ forskning använder sig vanligen av intervjuer som datainsamlingsmetod. Intervjun 

är ett professionellt samtal och används som instrument för att tolka meningsfulla relationer 

(Kvale, 1997, p. 17). Vidare är syftet med sådana metodansatser att få beskrivningar av 

informantens livsvärld, det som är unikt för denne och att innebörden av detta tolkas av 

forskaren (Kvale, 1997, p. 13).  

4.1.4 Litteratursökning 
 

När problemformuleringen och teorin tog form påbörjades litteratursökning om forskning 

inom områdena konflikt mellan profession och verksamhetskrav, Det psykologiska kontraktet 

samt brott mot Det psykologiska kontraktet. Syftet till litteratursökningen var att försöka 

uppnå förståelse för det valda ämnet men även för att få hjälp för att kunna analysera 

resultatet. De teoretiska referensramarna utgår ifrån relevanta teorier inom ämnet Det 

psykologiska kontraktet. Sökorden som användes var bland annat Det psykologiska 

kontraktet, konflikt, mellanchef, sjukhus, offentlig sektor och profession. Dessa sökord 

använder i olika kombinationer för att nå bästa sökresultat. Primärkällor har eftersträvats i den 
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mån man har kunnat för denna studie då sekundärkällor kan ha tolkats annorlunda av 

författaren och är därför mindre tillförlitlig. 

4.1.5 Avgränsningar och urval av intervjupersoner  
 

Urvalet av intervjupersonerna har skett utifrån att intervjupersonerna ska ha koppling till 

syftet med studien. Studien skedde vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och Lasarettet i 

Enköping då organisationerna antogs vara väl lämpade för studien om hur arbetssituationen 

för avdelningschefer inom vården i offentliga sektorn upplevs vara. 

För att erhålla ett bra underlag skedde sökandet efter intervjupersoner i samarbete med en 

annan forskargrupp. Deras frågeställning var menat att undersöka mellanchefers 

arbetsförhållanden och konflikthantering vilket ligger nära frågeställningen för denna studie. 

Att i förväg bestämma antalet intervjupersoner kan vara svårt då antalet bör vara så många 

som behövs för att forskaren ska kunna få möjlighet att besvara frågeställningen och därmed 

styrs antalet intervjupersoner av syftet med studien (Kvale, 1997, p. 97). För denna studie 

intervjuades fyra personer och dessa intervjuer samlade in tillräckligt med datamaterial för 

fortsatt bearbetning.  

Utgångspunkten var att alla intervjupersonerna skulle vara avdelningschefer på sjukhus och 

även skulle vara sjuksköterskor. Missförstånd med den första kontaktpersonen ledde till 

fördröjning av intervjuerna då denna inte förmedlade tänkbara intervjupersoner. Urvalet 

skedde därför genom att ena forskargruppen tog kontakt med Akademiska sjukhuset och den 

andra med Lasarettet i Enköping genom telefonsamtal då intervjuer bokades in. Av de 

tillfrågade var det fyra personer som tackade ja.  

Med i urvalet fanns det en avdelningschef som inte är utbildad sjuksköterska. Hon hade 

däremot lång erfarenhet inom vården sedan tidigare vilket har gett henne kunskap om 

konflikten mellan profession och verksamhetskrav. 

För att skapa variation i urvalet arbetar de inom olika verksamheter och på två olika sjukhus 

(Kvale, 1997, p. 117). Efter att intervjupersonerna gett sitt samtycke att delta i studien 

fortskred arbetet med att utforma intervjuguiden. 

4.1.6 Utformning av intervjuguide 
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Att skapa en intervjuguide genererar bättre förutsättningar för att forskaren inte ska förbise 

viktiga frågeställningar. Intervjuguiden ska innehålla relevanta frågor som berör 

arbetssituationen som avdelningscheferna inom vården i den offentliga sektorn har. Detta för 

att forskaren sedan kan urskilja huvudsakligt innehåll som besvarar frågeställningen. I det 

fortsatta arbetet vid konstruktionen av intervjuguiden skapades olika frågor av de två 

forskargrupperna. Varje forskargrupp utformade frågor som var av intresse för den egna 

studien.  Dessa sattes sedan samman till en intervjuguide med fyra huvudteman: Bakgrund, 

Arbetssituation, Konflikter och Framtid.  

 
Huvudtemat Bakgrund var tänkt att belysa intervjupersonernas bakgrund som ålder, kön, 

bostadsort och utbildning samt vilken profession utbildningen har lett till. Nästa huvudtema 

var att kartlägga, Arbetssituation, vilken tjänst de besitter, vilka arbetsuppgifter som ingår, hur 

de trivs på arbetet samt vilka förväntningar som finns på ledningen, vilka förväntningar de 

ställer på ledningen och vilka förväntningar de ställer på sig själva. Vidare i temaområdet 

Konflikter låg fokus på hur de definierar konflikter, om de har hanterat konflikter och vilka 

redskap de upplever att de har att tillgå vid konfliktsituationer. Slutligen i temaområdet 

Framtid behandlades hur de såg på sin yrkesroll i framtiden och vilken position de trodde de 

skulle inneha i framtiden.  

 

Då studiens syfte var att undersöka motsättningar mellan profession och verksamhetskrav 

samt eventuella upplevda brott mot Det psykologiska kontraktet låg fokus på hur 

intervjupersonerna upplevde sin arbetssituation och vilka förväntningar som fanns inom 

verksamheten och dess medlemar. Vidare lades stor vikt vid att försöka undvika ledande 

frågor. Intervjuguiden var semistrukturerad, alla frågor var öppna frågor. De fyra huvudteman 

följdes upp med anpassade följdfrågor, till viss del lämpade efter intervjupersonens svar 

(Trost, 2007, p. 19). 

 

4.1.7 Datainsamling 

 

Syftet med de kvalitativa intervjuerna var att samla information om intervjupersonernas 

upplevda arbetssituation och därigenom kunna urskilja eventuella upplevelser av brott mot 

Det psykologiska kontraktet. Vidare var det av intresse att studera om intervjupersonerna 

uppfattade motsättningar mellan sin profession och verksamhetskraven. Följdfrågorna under 
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intervjuerna var menade att belysa konflikten mellan profession och verksamhetskrav. Syftet 

var även att urskilja om det i sin tur kunde leda till upplevt brott mot Det psykologiska 

kontraktet. Detta skedde utan att använda teoretiska begrepp för att undvika ledande frågor. 

Då syftet var att ta del av intervjupersonernas historia använde vi oss till viss del av 

retrospektiva frågor. Det man då får ha i åtanke är vad Trost poängterat: ” De retrospektiva 

frågorna ger svar på hur den intervjuade nu ser på hur det var då” (Trost, 2007, p. 80).  

Vid samtliga intervjuer fick intervjupersonerna själva välja intervjuplats. Vid tre av de fyra 

intervjuerna skedde intervjun på deras arbetsplatser, den fjärde intervjun skedde på ett café 

efter önskemål av intervjupersonen. Samtliga intervjuer spelades in för att underlätta 

transkriberingsarbetet och för att undvika missförstånd. Samtalen skedde relativt avskilt för 

att undvika störande moment. Vidare togs hänsyn till hur placeringen vid bordet var vid 

intervjun för att skapa en mer avslappnande miljö. Innan intervjuerna fick alla 

intervjupersoner information om båda studierna och om informerat samtycke. De tillfrågades 

även om intervjun fick spelas in, vilket samtliga godkände. 

4.2 Analysmetod 
 
Då en grupp avdelningschefer studerades genom djupintervjuer inspirerades metoden av 

Kvale och Trost. I det vidare arbetet med att analysera och tolka insamlade data tillämpades 

en hermeneutisk utgångspunkt för att förstå insamlad empirisk data, därnäst skedde 

kodningsarbetet med utgångspunkt ifrån etnografisk metod.  

 

4.2.1 Hermeneutisk analys 

 

Det användes ett hermeneutiskt synsätt som ansats för att tolka resultatet. Att tolka och att 

försöka förstå meningsfulla fenomenen går under namnet hermeneutik (Gilje & Grimen, 

2007, pp. 172-173). Utgångspunkten i denna metod är att försöka finna svaret på vad det är 

som hittas samt vad det har för innebörd. Att försöka hitta de viktigaste aspekterna i insamlad 

data är det som utgör huvuddelen i tolkningsarbetet och i denna metod ligger fokus på att 

förstå intervjupersonernas känslor, tankar, beteendemönster och upplevelser (Gilje & Grimen, 

2007, p. 174). Att denna studie inspirerats av denna metod beror på att det är 

avdelningschefers subjektiva uppfattning inom problemområdet som studerats. 

Hermeneutiken utgår ifrån att människor får förståelse mot bakgrund av olika förutsättningar, 
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så kallade förförståelse (Gilje & Grimen, 2007, p. 179). Förförståelsen bygger på en 

människas tidigare, personliga erfarenheter. 

Hermeneutik utgår även från att meningsfulla fenomen bara kan förstås i den kontext som de 

finns i. Det är där, i just det sammanhanget, som det går att finna betydelsen av fenomen och 

därmed förståelsen (Gilje & Grimen, 2007, p. 185). Inom hermeneutiken finns begreppet 

”hermeneutiska cirkeln”, den förevisar sambandet mellan förförståelsen och kontexten där 

fenomen finns som sedan tolkas. Hur helheten tolkas beror på hur delarna tolkas, medan 

delarna tolkas genom hur helheten tolkats. Fenomen tolkas utifrån hur kontexten tolkas och 

kontexten tolkas utifrån hur fenomen tolkas (Gilje & Grimen, 2007, p. 187). 

Detta innebär att när man ska motivera tolkningen av en del av en intervju ska det ske genom 

att hela texten har tolkats. Likaså ska motiveringen av tolkningen av hela texten ske genom 

tolkningen av de olika delarna i texten (Gilje & Grimen, 2007, p. 189). 

4.2.2 Bearbetning av empiriskt material 
 

Arbetet med det empiriska materialet skedde med inspiration av Aspers. I denna studie 

användes främst ett deduktivt perspektiv vilket innebär att med hänsyn till de teoretiska 

begreppen skapades det empiriska materialet (Aspers, 2011, p. 169). När intervjuerna var 

färdigställda var nästa steg att analysera och bearbeta materialet. 

 Först gjordes en kodning, för att sedan fortsätta med återtagning. Genom återtagning sker en 

analys och relatering av den insamlad empiri som kopplas till de teoretiska begreppen och 

frågeställningen. De olika teorierna och frågorna som ställs formar analysen av det empiriska 

materialet (Aspers, 2011, p. 195). Av de koder som skapas väljs vissa ut för att analyseras 

närmare. Vid tolkningen av dessa koder användes den hermeneutiska cirkeln, där tolkningen 

motiveras genom att delen hänvisas till helheten och helheten mot delen. Efter det skedde 

analysen och slutligen gjordes en presentation.  

Vid kvalitativa intervjuer finns en hel del uppsättningar för hur man bör göra men det är ett 

komplicerat arbete. Trost menar att på samma sätt som det krävs mycket övning för att bli en 

bra bilförare, krävs det mycket övning för att kunna analysera och bearbeta intervjumaterial 

(Trost, 2010, p. 148). Att tidigare bearbetning av intervjumaterial skett i denna forskargrupp 

borgar för goda förutsättningar av ett bra utfall. Dock får man beakta att forskarnas egna 
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förförståelse kan ha påverkat denna studie, bland annat genom vilka följfrågor som har ställt 

under intervjuerna samt hur tolkning skett av intervjumaterialet i förhållande till teorin. Denna 

förförståelse har som grund från tidigare erfarenheter i arbetslivet samt den kunskap som 

forskarna har från studietiden.  

 

För denna studie har de kvalitativa intervjuerna spelats in, vidare har dessa intervjuer 

transkriberats. Efter det skedde kodning av det empiriska material som samlats in. Koderna 

valdes med noggrannhet då avsikten var att återspegla syftet med studien, konflikter mellan 

profession och verksamhetskrav samt eventuellt brott mot Det psykologiska kontraktet. Enligt 

Asper är det viktigt att dessa koder är ”ömsesidigt uteslutande” och att de ska vara ensidiga 

(Aspers, 2011, p. 168). Redan vid detta stadium sker en automatisk analys av materialet men 

också en mer eller mindre automatisk tolkning. Utmärkande för all forskning är att forskarna 

skall vara kreativa och nyfikna, särskilt vid analys av kvalitativa metoder (Trost, 2010, p. 

148). 

I det fortsatta arbete med dessa koder kondenserades koderna i olika teman för att kunna 

utskilja mönster, begrepp och kategorier som skapade en tydlig blid av innehållet i det 

empiriska materialet. Viktigt i detta arbete var att koderna låg på samma abstraktionsnivå. 

Huvudteman som framkom var: 

• Dubbla roller 

• Konflikt mellan professioner 

• Dialog mellan arbetstagare – avdelningschef – ledning 

• Politisk påverkan 

Dessa fyra huvudteman kan tillsammans förklara delarna och helheten i studien.  

 
4.3 Intervjupersoner 
 

Intervjuperson 1, hädanefter kallad IP 1 är en kvinna som är 59 år. Hon har en 

Socionomutbildning med inriktning mot personaladministration. IP 1 har ungefär 30 anställda 

som bland annat är sjukgymnaster, arbetsterapeuter och kuratorer. Denna anställning har hon 

haft i ungefär två år.  Hon har till skillnad från resterande intervjupersoner inte en utbildning 

inom sjukvården, dock har hon mycket erfarenheter inom området då hon har arbetat som 
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laborationsassistent på ett sjukhus och även som VD på ett rehabiliteringsföretag. Intervjun 

med IP 1 är därför relevant för denna studie.   

 

Intervjuperson 2, hädanefter kallad IP 2, är en kvinna på 58 år. Hon har gått en 

vårdbiträdeutbildning, sjuksköterskeutbildning och har läst en termin kirurgi och medicin. IP 

2 har arbetat på sjukhuset i ungefär 35 år och har under denna tid arbetat som avdelningschef i 

16 år. Hon ansvarar för nio anställda som är undersköterskor och sjuksköterskor, men inga 

läkare och sekreterare. IP 2 arbetar även själv som sjuksköterska på avdelningen, nästan 50 % 

av hennes arbete utför hon i hennes roll som sjuksköterska och inte som avdelningschef. 

 

Intervjuperson 3, hädanefter kallad IP 3, är en kvinna på 49 år. Hon är en utbildad 

sjuksköterska sedan 18 år tillbaka och har arbetat på sjukhuset sedan dess. Som 

avdelningschef har hon arbetat i sex år men har nyligen skrivit på ett nytt kontrakt för att 

fortsätta ytterligare tre år. Hon ansvarar för 45 anställda varav två är avdelningssekreterare, 

två arbetar i köket och resterande är sjuksköterskor. 

 

Intervjuperson 4, hädanefter kallad IP 4, är en kvinna på 33 år. Hon har tidigare läst många 

ledarskapsutbildningar, på senare år har hon även läst en sjuksköterskeutbildning som har lett 

henne till där hon är idag. Hon har totalt arbetat som avdelningschef på sjukhuset i fyra år. 

Idag ansvarar hon för 73 anställda på avdelningen, till sin hjälp har hon en biträdande 

avdelningschef.  

 

4.3.1 Etiska överväganden 
 

För att säkerställa intervjupersonernas anonymitet har de avidentifierats, vidare går det inte att 

identifiera på vilken verksamhet de arbetar. Detta för att skydda både intervjupersonerna och 

verksamheterna. Vidare gavs intervjupersonerna möjlighet att ställa frågor innan intervjuerna 

började. 

Forskaren har skyldighet att inskaffa s.k. informerat samtycke av intervjupersonerna innan 

studien börjar. Forskaren skall då upplysa intervjupersonen om syftet med studien, att 

intervjupersonen har rättigheten att avsluta sin medverkan när den själv vill med omedelbar 

verkan, att det är ett frivilligt deltagande. Enligt lag ska även intervjupersonen informeras om 
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vilka metoder som ska användas, vilka risker och följder som kan uppstå samt vem som är 

forskningshuvudman (Codex, 2012). 

Vidar tillhör det god forskningssed att informera om det föreligger intressekonflikter hos 

forskaren, att intervjupersonerna får en beskrivning av hur insamlad data bevaras för att 

obehöriga inte ska få tag i det samt vilka åtgärder som görs om vederbörandes medverkan 

skulle resultera i obehag eller skada (Codex, 2012). Intervjupersoner blev informerade om 

detta och gav sitt samtycke. 

Vid denna studie har dessa etiska övervägande varit centrala vid arbetet med datainsamlingen. 

Alla intervjupersoner har fått information och vidare har det tagits stor hänsyn till att det i 

materialet inte går att spåra intervjupersonerna. En intervjuperson berättade om något som 

hon redan innan bad oss utelämna för att skydda hennes anonymitet. Något som givetvis 

skedde, hennes specifika berättelse uteslöts under transkriberingsarbetet. Slutligen när 

intervjuerna var över tillfrågades de om det fanns något utöver det som framkommit som de 

ansåg var av vikt att tillägga. 

4.3.2 Validitet och reliabilitet 
 
Med validitet menas huruvida man undersöker det man avser att undersöka. Denna studies 

validitet har säkerställts genom att konstruerandet av en intervjuguide skett utifrån studiens 

syfte och frågeställning. Vidare har varje intervju spelats in för att ytterligare styrka 

validiteten. Dessa intervjuer transkriberades sedan, efter det skedde kodning och slutligen 

tematiserades dessa. Om forskarna undersöker syftet kan validiteten och därmed även 

giltigheten anses vara god (Kvale, 1997, p. 215). 

Reliabilitet är ett tillförlitlighetsmått, med detta menas hur tillförlitlig mätning är. Att man 

verkligen mäter det man avser att undersöka på rätt sätt. Det finns flera olika sätt att mäta 

reliabilitet, t.ex. interbedömarreliabilitet (Bryman & Bell, 2003, pp. 94-95). Då denna studie 

inte skett genom upprepade mätningar och av olika forskare är det svårt att säga att det finns 

hög reliabilitet i denna studie.  

Dock har forskarna sökt säkerställa studiens reliabilitet genom att jämföra liknande tidigare 

studier resultat och de resultat som framkommit i denna studie. 

5 Resultat  
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I detta kapitel redogörs resultatet av studien utifrån de teman som framkom under 

kondenseringen av empirin. Dessa teman upptäcktes utifrån de teoretiska utgångspunkter som 

fanns i studien. Intervjupersonerna skildras som IP 1, IP 2, IP 3 och IP 4. Kapitlet inleds med 

de teman vi fann under kodningsprocessen. Kapitlet avser att redogöra för intervjupersonernas 

upplevelse av hur deras profession kommer i konflikt med verksamhetskrav, presentera de 

konflikter som finns mellan de olika professionerna, skildra både de positiva och de negativa 

aspekterna på hur dialogen ser ut i verksamheterna och slutligen redovisa hur 

intervjupersonerna upplever sin arbetssituation då den styrs av politiska beslut. 

 

5.1 Dubbla roller 
 

Under denna del redogörs för intervjupersonernas upplevelse av hur deras profession kommer 

i konflikt med verksamhetskrav. Intervjuperson 2, 3 och 4 är sjuksköterskor i sin profession 

och arbetar som avdelningschefer. Detta kan leda till konflikter när de uppfattar att de måste 

gå emot vad de anser ska utgöra en del i professionen på grund av kraven som finns i 

verksamheten. Under intervjuns gång berättade intervjuperson 3 att det ibland ställs för höga 

krav på sjuksköterskorna. Följdfrågan som ställdes var om hon kunde berätta om någon 

specifik händelse då detta inträffat. Hennes svar påvisar att det finns en konflikt mellan 

professionen hon innehar och verksamhetskraven som ställs då hon berättar om hur bristen på 

vårdplatser på andra avdelningar tvingar hennes avdelning att ta emot patienter utan att de har 

den specialistkompetens som krävs vid svåra sjukdomsfall. Hennes roll som avdelningschef 

tvingar henne att ta emot dessa patienter medan hennes profession som sjuksköterska ger 

henne kunskapen om att hon inte kan ge patienterna den vård som behövs. 

 

Jag ska övertala sjuksköterskan på avdelning att det här klarar du av och så 

vidare. Jag säger att det tillhör ditt jobb att göra det även fast jag 

egentligen inte tycker att det är så. (IP 3) 

 

Här framgår det att hon har dubbla roller då hon anser att vissa uppgifter inte ska ingå i 

sjuksköterskans profession men hon måste ändå måste se till verksamhetens bästa och följa de 

direktiv som hon fått. Denna dubbla roll är något som är förekommande i verksamheter där 

chefen både innehar en professionen och är den som ska bedriva verksamheten framåt.  
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Det går att urskilja i citatet nedan att avdelningschefen gärna hade velat vara behjälplig i det 

dagliga arbetet vid behov men att tiden inte räcker till för att tillfredställa båda dessa roller 

som hon innehar. 

 

Jag försökte göra det första 2-3 åren efter att jag hade börjat som chef. Jag 

tog extra pass när det fattades och så där men jag kände att det funkade 

inte. Det blev för mycket helt enkelt /…/ (IP 3) 

 

De ekonomiska sparkraven från ledningen är något som samtliga intervjupersoner har nämnt. 

Dessa krav kan leda till beslut som strider mot den vård som avdelningscheferna genom sin 

profession anser att de ska ge. Under intervju med IP 4 diskuterades om sparkraven har 

påverkat vården som ges. Hon berättar att de ekonomiska sparkraven har varit besvärliga och 

att de har påverkat den vård hon har möjlighet att erbjuda patienterna och ökat bördan för alla 

arbetstagare. 

 

Personalneddragningar, när jag ser att de här personerna behövs. Vi kan 

inte driva verksamheten.. det är främst sånt i det här sparläget som 

sjukhuset är i idag. Det är liksom det som är det tyngsta. (IP 4) 

 

 Dessutom upplever hon att dessa krav från ledningen ska genomföras direkt utan att hon har 

möjlighet att delge sin bild av hur verksamheten påverkas av detta. Känslan IP 4 förmedlar 

under intervjun är att hon känner besvikelse över att hon inte får gehör från ledningen och 

därmed ibland måste ta beslut som avdelningschef som strider mot hennes profession. 

Både IP 3 och IP 4 har upplevt denna konflikt. De uppger att de vill ge patienterna bästa 

möjliga vård men att besparingskraven leder till att de känner sig förhindrade att arbeta utifrån 

sin profession.  Konflikten som uppstår då avdelningscheferna försöker hålla budgeten i 

balans samtidigt som de strävar efter att tillgodose patienternas behov är ett resultat av deras 

dubbla roller. 

IP 1 säger att hon inte upplever att hon har dubbla roller men nämner att det finns problem i 

organisationen med överbeläggningar av vårdplatser och att det inte finns tillräckligt med 

personal. Hon berättar även att det då blir sjuksköterskornas ansvar att lösa dessa problem. 
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Landstinget är speciellt, man brottas med överbeläggningar, 

personal, svårt att få tag på personal. Det är för mycket negativt 

egentligen. Jag upplever inte det i min roll men där har jag inte 

någon som jag kan bolla detta med. Det är sjuksköterskorna som 

titta på överbeläggningar och schema för sin personal. (IP 1) 

5.2 Konflikt mellan professioner 
 

Något som har framkommit under intervjuerna är att det finns en konflikt mellan 

professionerna på sjukhusen. Framförallt mellan professionen läkare och sjuksköterskor. Det 

tror IP 4 handlar om vem som gör vad på arbetsplatsen. 

 

Sjuksköterskan hjälper inte till i omvårdnaden, undersköterskan hjälper inte 

till, läkaren säger att sjuksköterskan inte hjälper mig med mina remisser, 

och får till svar: nej, dina remisser får du ta fram själv. (IP 4) 

 

Hon beskriver också att det pågår en förändring i professionerna. Hon berättar att vissa av 

dessa konflikter som sker är en följd av att vad som ingått i professionerna tidigare och vad 

som ingår idag. Det förefaller ha skett en reproduktion av sociala mönster under en längre tid 

och att dessa mönster nu genomgår en förändring. Denna förändring i professionerna verkar 

påvisa att de outtalade förväntningar som finns inte uppfylls. Sjuksköterskorna är inte längre 

lika behjälpliga mot läkarna som de varit tidigare. Detta antagande får stöd av IP 4 då denne 

säger:  

 

/…/speciellt konflikten mellan läkare och sjuksköterska. Förut sa 

sjuksköterskan ja till nästan allt, det gör man inte idag. Nu har ju läkarna 

tillgång till sina remisser själv och sjuksköterskan har ju mycket med sin 

dokumentering som inte var lika mycket förut. (IP 4) 

 

Det kan antas utifrån ovanstående citat att IP 4 märker av att det att det sker en förändring i 

relationen mellan professionerna. IP 3 styrker även hon att en förändring i relationen mellan 
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professionerna pågår då hon berättar om hur det även i hennes verksamhet uppstår konflikter 

då de outsagda förväntningarna inte fullgörs:  

 

/…/att sjuksköterskor idag inte passar upp på doktorerna i samma 

utsträckning som man gjorde bara när jag började… då var det mera att, ja 

jag skickar det här i rörposten åt dig… visst det här fixar jag, jag ringer, 

jag gör det här, idag kan man säga -gör det själv. Jag tror inte riktigt att 

jag än idag ens kan säga -skicka den där själv. Jag skulle nog ta den där, 

man är ju uppfostrad så och jag tror att de nya unga inte är det. (IP 3) 

 

Hon tillägger även att hon märkt av dessa förändringar under sina yrkesverksamma år, att är 

annorlunda nu mot hur det var när hon började arbeta för 18 år sedan. IP 2 nämner att den 

vanligaste konflikten på hennes arbetsplats är konflikten mellan läkare och sjuksköterskor. 

Följande utdrag tydliggör detta. 

 

De konflikter vi har haft har varit mot läkarna många gånger. Då blir det vi 

i gruppen mot honom eller henne. Så då håller vi ihop. Det blir lite vi mot 

dem. Då påverkas inte vår grupp, vi har inga problem inom gruppen. Utan 

då är det doktorn som är problemet. Det är oftast mellan doktorn och 

personalen. (IP 2) 

 

En anledning som IP 2 uppger ligger till grund för denna konflikt, är att doktorerna vill 

bestämma och att de upplever att sjuksköterskorna agerat fel. Det kan till exempelvis vara att 

sjuksköterskorna har satt upp fel patienter eller att de har bokat in för många patienter. 

Samtidigt säger hon att sjuksköterskorna måste säga ifrån. Hon betonar att det är viktigt att 

kunna säga ifrån men att vissa läkare har svårt för att acceptera detta. Det kan tyda på att det 

skett en förändring i professionerna som lett till att förutsättningarna i de mellanmänskliga 

relationerna har förändrats.  

 

Läkarna kan vara svåra ibland. De tycker att de är chefer allihop och ska 

bestämma över rutinerna. De vill helst göra som de tycker. Då måste man 
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säga ifrån och säga ”Nej, vi har våra rutiner här och det funkar inte så. Om 

alla skulle göra som de ville skulle det bli rörigt”. Vissa lyssnar inte alls på 

det. (IP 2)  

 

5.3 Dialog mellan arbetstagare – avdelningschef – ledning 
 

Genomgående i de fyra intervjuerna är att avdelningscheferna säger sig saknar stöd från 

ledningen, att den inte är närvarande och att den inte uppfyller de förväntningar de har. Å 

andra sidan uppger de att de själva uppfyller de krav som ledningen ställer på dem. Likaså är 

det generellt att de fyra intervjupersonerna säger sig verkligen försöka att vara ett stöd för sina 

arbetstagare, dock med olika framgång. Att avdelningscheferna saknar stöd från ledningen 

uppdagas när IP 1 uttalar sig om bristen av chefsstöd från ledningen:  

 

Det som jag inte är riktigt nöjd med är ju att man inte har någon chef som är 

tillräckligt intresserad eller sådär… nej, som inte kan leda gruppen (IP 1) 

 

Här kan man se att hon upplever att ledningen är frånvarande och att hon säger sig sakna det 

stöd hon och hennes kollegor vill ha. Även IP 2 är besviken på ledningen som inte är 

närvarande. Hon uttrycker att hennes ledning inte lever upp till de förväntningar som hon har 

på dem. 

 

Det är för mycket som är negativt egentligen /…/ Det är för dåligt, alltså 

ledarskapet som är över oss. Det är för dåligt. (IP 2) 

 

IP 2 betonar vikten av en öppen dialog för att undvika missnöje. Vidare kan det 

möjligen vara hennes eget missnöje med ledningen som visas sig när hon säger att 

det är betydelsefullt att hennes arbetstagare känner att de har hennes stöd och att hon 

främjar en öppen dialog: 

 

Tror det viktigt att man lär sina medarbetare att ta upp saker och diskuterar 

så inte det gror /…/. (IP 2) 

 

Likaså uttalar sig IP 2 om brist på stöd från ledningen när hon säger:  
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Annars är det alltid jag som måste ta kontakt och ibland så hinner man inte 

heller så då tänker men äsch jag struntar i det.. så då kanske man inte tar 

kontakt fastän det skulle vara bra. Man vill ju ha feedback och man vill ha 

ett bollplank..(IP 2) 

 

Det är tydligt att hon saknar en tvåvägskommunikation då hon av erfarenhet känner att 

ledningen inte tar initiativ till att kontakta henne. IP 4 berättar om liknade situationer i hennes 

verksamhet:  

 

/…/att de ska finnas där och hjälpa mig i kniviga situationer/…/ Det saknar 

jag i dagsläget faktiskt. (IP 4) 

 

 Även hon upplever en frånvarande ledning och då det finns obekväma beslut angående 

personalnedskärningar som måste genomföras på grund av det tuffa sparläget har hon en 

tydlig strategi för hur hon ska kunna bemöta sina arbetstagare:  

 

Det första jag sa när jag började på den här avdelningen var att det 

kommer att komma beslut som jag inte tycker om men jag kommer att 

behöva ta de. Det är så därför att jag sitter i den här rollen nu men det jag 

vill att alla ni ska veta är att jag finns här och jag ska göra vad jag kan för 

att det ska bli bra. (IP 4) 

 

 Vidare beskriver hon att det är viktigt med en rak och tydlig kommunikation med sina 

arbetstagare. Då intervjun kommer in på konflikter upplyser hon om att hon alltid prioriterar 

sin personal:  

 

Tiden är knapp! Fast det är sådant som jag alltid prioriterar, jag får stryka 

ett möte. Det måste liksom skötas annars sköts inte verksamheten. De måste 

ju kunna jobba väldigt nära varandra för att det ska funka. Då får man 

stryka det man har för att lösa den konflikten. Man får prioritera. (IP 4) 
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Intervjupersonerna ger bilden av att de värnar om sina arbetstagare, något som talar 

för att avdelningscheferna upplever att de ger stöd och finns tillgängliga i sina 

verksamheter. Detta torde stärka de mellanmänskliga relationerna och minska risken 

för att arbetstagarna känner att cheferna inte uppfyller deras förväntningar. 

5.4 Politisk påverkan 
 

Studien har skett inom offentlig sektor och denna sektor påverkas av politiska beslut vilket 

leder till att verksamheten genomgår ständiga förändringar. Under intervjuerna diskuterades 

dessa politiska besluten och framförallt IP 3 uppger att de är betungande: 

 

Jag tycker att det väller över en. Alldeles för mycket. Dumma beslut. Tar 

jättemycket tid, både för mig och för sjuksköterskorna ute på golvet. (IP 3) 

 

Här visar IP 3 starka negativa åsikter gentemot de politiska besluten då hon säger sig uppleva 

att de är många och tidskrävande. Besluten som kommer ifrån politiken innebär bland annat 

att varje patient över 65 år ska intervjuas när de läggs in på avdelningen. Då denna avdelning 

har övervägande äldre patienter påverkas den dagliga verksamheten markant. Senare i 

intervjun nämner hon även att dessa beslut inte riktigt är genomtänkta och att de inte alltid är 

till hjälp:  

 

Bara att de stjälper, ja det gör det, man blir irriterad, man får som man 

tycker ett onödigt jobb. Och där tycker vi faktiskt att det är sjuksköterskans 

profession att hitta de här patienterna ändå. Det ska vi vara utbildade på, 

att hitta de som är i risk att få trycksår eller är undernärda eller har en 

fallrisk. Inte något som ska komma uppifrån på det här sättet. (IP 3) 

 

Uttalandet ovan påvisar dessutom att hon är sin profession i första hand och chef i andra hand. 

Hon säger sig ha en yrkesstolthet och känner att den blir kränkt av de politiska beslut som 

kommer. Dessa beslut som ledningen sedan ger direktiv att hon ska verkställa. Likaså 

uttrycker IP 2 under intervjun att verksamheten påverkas av politiska beslut: 

 

/…/ Sen finns det kömiljarden och det är att man får komma inom två 

månader. Jag tycker också det man förstår ju det, att man vill komma till 
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doktor när man inte mår bra, det vill man ju själv. Så vi försöker men det 

räcker inte alltid till. (IP 2) 

 

Tillika ger IP 1 en bild av att verksamheten är i ständig förändring som tenderar att bero på 

dessa politiska beslut och dessa beslut innebär att den offentliga sektorn alltmer börjar 

efterlika den privata sektorn. 

 

Hela tiden är det något nytt man måste implementera. Just nu jobbar vi med 

vårdval. Det betyder att man konkurrerar med andra, där tjänar vi pengar 

liksom. Så det är lite tufft, vi jobbar lite mer som ett privat företag, så det är 

väldigt skillnad i uppgifter. (IP 1) 

 

Denna utveckling uppger avdelningscheferna påverkar deras verksamheter i hög grad och de 

antyder att det leder till en ansträngd arbetssituation. 

 

6 Diskussion 
 
Följande kapitel inleds med en summering av resultatet som har framkommit i studien. Detta 

följs av en övergripande diskussion kring relationen mellan resultatet och tidigare forskning 

såväl som teori. Slutligen diskuteras vilka slutsatser som kan dras av studien och hur ansatsen 

kan vara för vidare forskning. 

6. 1 Summering 
 

Sammanfattningsvis framgår det av resultatet i studien att samtliga avdelningschefer upplever 

att deras arbetssituation till viss del är otillfredsställande. Det ska poängteras att alla 

intervjupersoner berättade att de trivdes på sina arbetsplatser. Denna trivsel betyder dock inte 

att de finner arbetssituationen helt tillfredsställande. En av anledningarna till detta som 

framkom är att professionen kommer i konflikt med verksamhetskraven. De måste emellanåt 

gå emot vad de anser ingår i deras profession för att tillfredsställa verksamhetens krav. Det 

finns en föreställning om vad en profession bör inrymma. Då intervjupersonerna för denna 

studie innehar dubbla roller framgår det av studien att dessa roller kan vara svåra att förena. 

De ekonomiska kraven från ledningen leder till beslut som avdelningscheferna anser strider 

mot den vård som de genom sin profession vill kunna ge.  
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En annan viktig faktor som framkom är att det pågår en förändring i vad som ingår i 

professionerna. Avdelningscheferna menar att sjusköterskor tidigare har ”passat upp” på 

läkarna men att det på senare tid har skett en förändring vilket leder till en konflikt mellan 

professionerna. Då konfliktsituationerna analyseras framgår det att detta beror på att 

sjuksköterskorna har en föreställning om vilka uppgifter som är deras och att denna 

föreställning inte överensstämmer med läkarnas bild.  

Genomgående för alla intervjuer är att de saknar önskat stöd från ledningen, dock finns det 

skillnader i hur de upplever detta. Två av intervjupersonerna visade på ett mer uttalat missnöje 

vid tolkning av intervjuns helhet. Vidare framkom det att avdelningscheferna upplever att de 

har en bra dialog med sina arbetstagare.  

Slutligen framgår det att samtliga verksamheter i studien tenderar att påverkas av politiska 

beslut. Dessa beslut skapar en ständig förändring som påverkar det vardagliga arbetet i 

verksamheterna. De politiska besluten leder till att den offentliga sektorn i allt större 

utsträckning påminner om den privata sektorn. Bland annat har kömiljarden och vårdval 

införts i syfte att effektivisera verksamheten. Dock skiljer det sig i hur avdelningscheferna 

upplever det men det är tydligt att samtliga verksamheter påverkas av dessa politiska beslut.  

 

6.2 Övergripande diskussion 
 

I följande avsnitt ges en redogörelse kring relationen mellan resultatet och tidigare forskning 

såväl som teori. 

 

6.2.1 Relationen mellan den egna professionen och verksamhetskraven 

 

I tidigare forskning nämns en studie utförd av Gustavsson där han lyfter fram att 

socialiseringsprocessen är av betydelse vid en konflikt mellan profession och 

verksamhetskrav. Det finns en föreställning om hur saker och ting ska fungera, detta i form av 

normer och föreställningarna om hur en profession bör vara, något som är extra tydligt inom 

vården (Östergren & Sahlin-Andersson, 1998, pp. 126-127). Socialisering innebär att det finns 

normer och föreställningar på hur en sjuksköterska och hur en avdelningschef ska vara.  
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Konflikten som uppstår har både IP 3 och IP 4 upplevt. Besparingskraven leder till att de inte 

kan ge patienterna bästa möjliga vård de skulle önska ge utifrån sin profession. Deras dubbla 

roller är orsaken till att en konflikt uppstår då de försöker tillgodose patienternas behov och 

samtidigt eftersträva att hålla budgeten i balans. Detta att inneha dubbla roller är enligt studien 

av Östergren och Sahlin-Andersson något som är oförenligt (Östergren & Sahlin-Andersson, 

1998, p. 148). Trots att berättelser om denna konflikt återkom flera gånger under intervjuerna 

gav inte intervjupersonerna intryck av att de upplevde det som oförenligt, dock fanns det 

svårigheter att förena båda dessa roller.  

Konflikten mellan verksamhetskrav och profession leder ibland även till att 

intervjupersonerna i sin roll som avdelningschefer måste motivera sina arbetstagare att 

prioritera uppgifter som strider mot professionen. Som nämnts ovan berättar IP 3 att hon har 

fått bortse från vad hon själv anser falla inom ramarna för hennes arbetstagares profession för 

att kunna tillgodose verksamhetens krav. Även detta påvisar att de följer ledningens direktiv 

och att det leder till en konflikt med professionen. När avdelningscheferna fullföljer 

ledningens beslut trots att det strider mot de egna värderingarna, leder det till att de har högre 

benägenhet att uppleva brott mot Det psykologiska kontraktet. Känslan av upplevd 

kontraktsbrott gör att de förlorar förtroende för ledningen då de inte kan följa sina egna 

värderingar. I förlängningen kan det leda till förändrat beteendemönster, minskad lojalitet 

eller i värsta fall att de inte stannar kvar i verksamheten. 

Det som också framkommer är att politiska beslut påtagligt påverkar verksamheten, mestadels 

negativt enligt intervjupersonerna. Avdelningscheferna berörs av de politiska besluten och 

besluten leder till att de upplever en ansträngd arbetssituation. Detta betyder inte att det sker 

ett brott mot Det psykologiska kontraktet. Det är tänkbart att det skulle kunna bero på att det 

inte finns något relationellt förhållande till politikerna och därmed finns inga outtalade 

förväntningar på de beslut som tas.  

6.2.2 Relationen mellan avdelningscheferna och läkarna  
 

Historiskt sett har läkarna haft en högre position i hierarkin än vad sjuksköterskorna haft och 

därmed innehaft större makt. Det fanns en familjeläkare som behandlade alla i familjen och 

det läkaren sa ifrågasattes inte. Läkarna respekterades för sin kunnighet och innehade stort 

socialt kapital. Denna bild har även delats av sjuksköterskor.  
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Socialiseringsprocessen i samhället bidrar till att bevara de stereotypa bilder som finns. Rollen 

som sjuksköterska frammanar en bild av en individ som följer ett kall, denne ska vara 

”naturligt vårdande”, empatisk och omtänksam. Rollen som läkare innehas av en individ som 

är en auktoritet och som innehar mycket kunskap. Socialiseringen har skapat en bild av vilka 

ansvarsområden som ska utföras av de olika professionerna. Genom socialiseringsprocessen 

tar människor till sig världen och gör den till sin verklighet menar Berger och Luckmann. Det 

är därför rimligt att anta att när det uppstår en diskrepans mellan vilka förväntningar de olika 

professionerna har på varandra leder det till en konflikt. Det som sker är att de olika 

individerna internaliserar de värderingar och normer som finns inom den egna professionen. 

Socialiseringen som pågår nu med dess förändringar leder till att den ursprungliga relationen 

förändras, vilket kommer att tas upp närmare nedan. Detta leder till de konfliktsituationer som 

framkommit då det finns en diskrepans i vad sjuksköterskorna upplever att de ger och vad de 

får i tillbaka. 

 

Vid intervjuerna och under arbetet med studien framkom det att det finns en konflikt mellan 

de olika professionerna på avdelningarna, där främst konflikten mellan sjuksköterskor och 

läkare har lyfts fram. Dessa konflikter bekräftar att professionerna genomgår en 

förändringsprocess som leder till att det finns en diskrepans mellan vad professionerna 

förväntar sig av varandra. Intervjupersonerna styrker att det finns en skillnad mellan vad 

sjuksköterskorna förväntar sig att de ska ge och vad de faktiskt ger, men också att det finns en 

skillnad mellan hur de yngre sjuksköterskorna och de äldre sjuksköterskorna agerar gentemot 

läkarna. Detta kan antas bero på att de äldre har varit delaktiga i den sociala reproduktionen 

där läkarna tillhörde en högre auktoritet medan de yngre sjuksköterskorna inte innehar samma 

sociala mönster. För dem är dessa professioner två skilda ansvarsområden som båda är 

likvärdiga och lika viktiga för att verksamheten ska fungera. 

 

När organisationen nu genomgår en förändring till vad som verkar vara till en mer horisontell 

verksamhet har det resulterat i att relationen mellan läkare och sjuksköterskor har förändrats. 

Dessa två professioner arbetar inom olika ansvarsområden och mer jämbördigt idag till följd 

av förändringarna som tidigare nämnts. Den frustration som avdelningscheferna säger att 

sjuksköterskorna utstrålar kommer ifrån känslan av att läkarna inte respekterar deras 

uppgifter. Trots att det skett en förändring i verksamheten har de tidigare outtalade 

förväntningarna inte förändrats i samma takt. Sjuksköterskorna anser att läkarna inte uppfyller 
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dessa. Utifrån intervjuerna går det att konstatera att konflikterna mellan professionerna är ett 

resultat av brustna förväntningar som grundar sig i att läkarna ses som överordande enligt de 

gamla normerna, som till viss del fortfarande lever kvar. Obalansen som finns mellan vad 

sjuksköterskorna upplever att de ger och vad de får i gengäld av läkarna leder till ett brott mot 

Det psykologiska kontraktet.  

6.2.3 Relationen mellan avdelningscheferna och ledningen 
 

Avdelningscheferna har även en relation till ledningen i vilken det finns ömsesidiga 

förväntningar. Avdelningscheferna uppfyller ledningens förväntningar vad gäller bland annat 

ekonomin, personal- och arbetsmiljöansvar. Dock brister ledningen i de förväntningar som 

ställs på dem.   

 

Under intervjun med IP 1 och IP 2 märker man att en frånvarande ledning leder till ett uttalat 

missnöje. Enligt Rousseau är det en persons subjekt upplevelse som är avgörande om denne 

upplever att det skett ett brott mot Det psykologiska kontraktet (Rousseau, 1989, p. 124). Om 

IP 2 upplever att den ger mer än vad den får i gengäld av ledningen kan det leda till ett brott 

mot Det psykologiska kontraktet. Att hon upplever brist på uppmuntran och feedback från 

ledningen i samband med att hon prioriterar sin verksamhet och sina arbetstagare kan därför i 

förlängning leda till att hon upplever ett brott. Något som talar för detta är även 

intervjupersonens ålder då Bocchino et al studie påvisade att åldersmässiga skillnader ökar 

benägenheten att uppleva brott mot Det psykologiska kontraktet. IP 1och IP 2 är de äldsta 

personer som intervjuats och vid en analys av delarna i intervjuerna ger det en helhetsbild som 

visar att båda troligen är mer böjda att uppleva brott mot Det psykologiska kontraktet 

(Bocchino, et al., 2003, p. 210). Det är rimligt att anta att framförallt IP 1 är mest benägna att 

uppleva brott då hon dessutom uppger att hon inte är främmande för att sluta som 

avdelningschef. 

 

IP 4 saknar också stöd från ledningen dock är sannolikheten att hon skulle uppleva brott 

mindre då man i den intervjuns helhet kan se att hennes uttalanden inte genomsyras av samma 

missnöje som IP 1 och IP 2. En anledning till att IP 4 inte upplever samma känsla beror på 

hennes förmåga att ha en öppen och tydlig dialog med sina arbetstagare där hon är tydlig med 

att vissa beslut hon tar inte är hennes egna. Detta går att koppla till Turnley och Feldman 
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studies resultat, där de berättar att man kan undvika ett brott mot Det psykologiska kontraktet 

genom en tydlig kommunikation vid beslut som påverkar verksamheten (Turnley & Feldman, 

1998, p. 81). Att hon inte har ett relationellt förhållningssätt till dessa beslut är anledningen 

till att hon är mindre benägen att uppleva ett brott mot Det psykologiska kontraktet. Detta då 

det finns en inkongruens i hennes subjektiva känsla av vad hon upplever att hon ger och får i 

gengäld.  

6.3 Slutsatser 
 
Utifrån resultatet i denna studie upptäcktes vissa brister som verksamheterna inom vården i 

offentlig sektor kan fokuserar på för att undvika att upplevt brott mot Det psykologiska 

kontraktet sker. Problematiken handlar till stor del om att gamla föreställningar och normer 

lever kvar samtidigt som relationen mellan professionerna genomgår en förändring. I denna 

relation finns ett psykologiskt kontrakt som präglats av de outtalade förväntningar som alltid 

funnits mellan professionerna. Obalansen som finns mellan dessa förväntningar i den 

förändrade relationen leder till starka känslor. Sjuksköterskorna känner sig svikna av läkarna 

vilket leder till upprördhet och frustration. Dessa starka känslor påvisar att det skett ett 

kontraktsbrott vilket resulterar i konsekvenser som påverkar verksamheten. En konsekvens av 

kontraktsbrott är att lojaliteten minskar och att ett oönskat beteendemönster uppstår, vilket 

skadar verksamheten och relationen mellan professionerna.  

 

De invanda mönster som nämnts ovan är svåra att omskapa vilket är en av anledningarna till 

att kontraktsbrott uppstår mellan professionerna. Det finns en problematik i att professionerna 

inte har samma chef. När en konfliktsituation uppstår mellan sjuksköterskor tar 

avdelningscheferna in parterna på ett möte för att lösa detta. Då avdelningscheferna inte 

ansvarar för läkarna blir det svårare för dem att hantera konflikten mellan de olika 

professionerna. Denna struktur i verksamheten försvårar möjligheterna att nå en lösning, där 

dylika konflikter kan undvikas i framtiden. Om verksamheten skulle prioriterar att synliggöra 

vilka ansvarsområden som tillhör varje profession skulle det också leda till att 

konfliktsituationerna mellan professionerna minskar. Minskade konfliktsituationer leder till 

färre brott mot Det psykologiska kontraktet.  

 

För att ytterligare förbättra arbetssituationen för avdelningscheferna bör ledningen förtydliga 

vilket stöd de kan ge och därmed påvisar engagemang. Visat engagemang från ledningen 
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skulle ge avdelningscheferna känslan av att vara sedda och även ge en bekräftelse på att de 

uppfyller en viktig funktion i verksamheten. Om avdelningscheferna upplever att de outtalade 

förväntningarna uppfylls av ledningen förbättras arbetssituationen. Det i sin tur leder till att de 

inte upplever att brott mot Det psykologiska kontraktet sker. I förlängningen skapar det 

lojalare och mer effektiva avdelningschefer, vilket gynnar verksamheten.  

En annan stor svårighet som verksamheten har är att de värderingar som professionen ger 

avdelningscheferna verkar strida emot de beslut som måste verkställas. Enligt Rousseau är det 

större risk att det leder till brott mot Det psykologiska kontraktet om det finns en diskrepans 

mellan verksamhetens och arbetstagarens värderingar. Hur stort ansvar en avdelningschef har 

påverkar också benägenheten till att uppleva brott mot Det psykologiska kontraktet. Ju mer 

ansvar, desto större tendens att uppleva brott. En avdelningschef med andra värderingar än 

verksamhetens och som tillika har ett stort ansvar löper därmed större sannolikhet att uppleva 

brott mot Det psykologiska kontraktet. Ledningen tjänar här på att involvera 

avdelningscheferna i beslutsprocessen. En tydlig kommunikation gör att avdelningscheferna 

känner sig mer delaktiga i de beslut som tas. Delaktighet i vad som kommer att ske och när 

det kommer att ske leder till minskad risk för att ett kontraktsbrott uppstår och ge en mer 

tillfredsställd arbetssituation. 

6.4 Implikationer för vidare forskning 
 
Denna studies forskningsresultat stödjer tidigare forskning som tyder på att det är svårt att 

förena dubbla roller. Ålder samt obalans mellan de personliga värderingarna och 

verksamhetens värderingar påverkar hur intervjupersonerna upplever arbetstillfredsställelse, 

något som även det bekräftats av tidigare forskning. Då en otillfredsställd arbetssituation kan 

leda till upplevt brott mot Det psykologiska kontraktet hade det varit intressant att undersöka 

detta vidare genom att utvidga urvalet. Samtliga personer som intervjuades var kvinnor och 

för att fastställa resultatet bör det i framtida forskning finnas större variation i urvalet i kön, 

ålder och etnicitet. Det vore tillika intressant att utvidga urvalet till att innehålla fler 

professioner för att få ett vidare perspektiv på konfliktsituationerna som uppstår på grund av 

den förändrade relation mellan professionerna. 
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Bilaga 1: Mail 
 

Hej Helene! Bl.a. handlade det om att fyra erfarna överläkare plötsliga blev fråntagna sina 

ledaruppgifter. Den chefen som stod bakom detta, fick sedan plötsligt höra att han inte längre 

hade divisionschefens förtroende och fick gå. Detta ledde till att ytterligare en överläkare 

slutade och hon hade precis fått ett pris för hon var så duktig. På bara några månader försvann 

sex överläkare. Efter ytterligare någon månad fick divisionschefen i sin tur sluta, men det tog 

flera år att rekrytera nya överläkare och fortfarande finns hyrläkare inom psykiatrin. 

Det upplevdes som oerhört kränkande att bli fråntagen ledaruppgifterna och drabbade 

kollegor talade om detta t.o.m. år senare. 

Vänliga hälsningar Anna RA 

--------------------------------------------- 

Professor Anna Rask-Andersen, MD, PhD 
Arbets- och miljömedicin 
Akademiska sjukhuset 
751 85 UPPSALA 
Tel: 018-611 36 50, Mobil: 070-425 06 54 
Fax: 018-51 99 78 
 

Från: Helene Fröjd [mailto:helene.frojd.a@edu.osthammar.se]  
Skickat: den 12 juni 2012 11:55 
Till: Anna.Rask-Andersen@medsci.uu.se 
Ämne: Artikel 
Hej Anna! 

Vi håller på att skriva C-uppsats om konflikt mellan profession och verksamhetskrav. Vi 

hittade en artikel i UNT från 2010 där de refererade till dig.  

"Huvudskyddsombudet, Anna Rask-Andersen, hävdade då att många läkare slutat på grund 

av att de känt illa behandlade och kränkta. Överläkare har lämnat organisationen för andra 

arbetsuppgifter. De lediga platserna har - där det gått - fyllts upp med hyrläkare och 

pensionerade läkare. Personalomsättningen har, enligt huvudskyddsombudet, lett till en ökad 

arbetsbelastning med fler patienter per läkare." 

http://www.unt.se/uppsala/sjukhus-tvingas-kartlagga-arbetsmiljon-301318.aspx 

Det vi funderar över är vilken typ av kränk som åsyftas? 

Hoppas på svar! 

Vänligen Helene Fröjd & Lara Mashan 

https://mail.edu.osthammar.se/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.unt.se/uppsala/sjukhus-tvingas-kartlagga-arbetsmiljon-301318.aspx
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 

Bakgrund 1. Ålder? 
2. Kön? 
3. Bostadsort? 
4. Utbildning? 

 

Arbetssituation 5. Vilken tjänst har du? 
6. Vilka arbetsuppgifter har du? 
7. Trivs du på arbetet? 
8. Vilka förväntningar har du på ledningen? Och vilka förväntningar har 

ledningen på dig? 

 

Konflikter 9. Vad är en konflikt enligt dig? (Hur upplever du den att vara?) 
10. Har du hanterat konfliktsituationer? 
11. Vilken är din första reaktion när du upptäcker en pågående konflikt? 
12. Vilka redskap har du för att hantera dem? 
13. Har du varit någon gång varit delaktig ”hela vägen”? (Från att 

identifiera en konflikt, hantera den och försökt lösa den) 
14. Påverkas ditt handlande av yttre omständigheter? Varför ? Vilka? 
15. Hur upplever du din roll som mellanchef? (vid konflikter) 
16. Är konflikter någonting bra eller dåligt?  

 

Framtid 17. Hur ser du på din yrkesroll i framtiden? 
18. Vart ser du dig själv om tio år? 
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