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Sammanfattning 

Den svenska sjukvården som helhet har under de senaste tre decennierna genomgått stora förändringar 

i fråga om hur verksamheten i grunden är organiserad. Denna förändring har i skett på såväl nationell 

nivå som på lokal och operativ nivån. Denna studie syftade till att undersöka hur ett antal 

avdelningschefer inom Västerbottens Läns Landstings upplevde sina möjligheter att utföra de uppdrag 

som organisationen ålagt dem. Samt att undersöka hur arbetssituationen påverkade deras upplevelser 

av ledarskapets kvalitet samt hälsa och välmående. Fem stycken avdelningschefer genomgick 

semistrukturerade intervjuer. Den insamlade data analyserades utifrån ett antal Grounded-theory-

principer och mynnade ut i ett antal kärnkategorier. Avdelningscheferna uttryckte att de i dagsläget 

saknar möjligheter att utföra hela de uppdrag som ålagts dem. Denna avsaknad av möjligheter att 

utföra de ålagda uppdraget resulterade i upplevelsen att viktiga delar av chefsuppdraget kontinuerligt 

bortprioriteras. Avdelningscheferna uttryckte att den situation de befinner sig i resulterat i 

återkommande sömnstörningar och känslor av otillräcklighet.  

Nyckelord: Arbetsbelastning, Sjukvård, NPM, Ledarskap, Stress, Organisationsstruktur 
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Inledning 

De senaste fyra decennierna har den svenska sjukvården genomgått ett antal stora 

förändringar. Idag föreskrivs, av många folkvalda, den individuella valfriheten som rättesnöre 

och princip från vilka förslag om förändringar bör komma. Detta är ur ett historiskt 

perspektiv något som den svenska välfärden inte har för vana att förhålla sig till (Fotaki, 

2007). Sedan den skattefinansierade sjukvården såg dagens ljus på mitten av 1860-talet har 

den största makten för vården legat i läkarnas och vårdpersonalens händer. Denna ideologiska 

förskjutning om hur sjukvården bör styras och organiseras har under de senaste decennierna 

starkt påverkats av ledarskapstrender och målsättningar om effektiva och dynamiska 

organisationer. Den förändring som sjukvården i Sverige genomgått sedan början av 1970-

talet har i många fall syftat till att just effektivisera och avbyråkratisera verksamheten (Fotaki, 

2007). Idag höjs dock röster, från såväl medarbetare i dessa organisationer som från 

akademiker och opinionsbildare, som påtalar att i sin strävan efter att bli effektiva och 

obyråkratiska har sjukvårdsorganisationerna blivit mindre behagliga arbetsplatser där de 

anställda ställs inför omöjliga krav och prioriteringar som i slutändan påverkar den 

övergripande kvaliteten inom den svenska sjukvården som helhet.  

Den svenska sjukvården rankades på tolfte plats i Europa av den årliga Euro Health 

Consumer Index (EHCI) 2014. I rapporten som presenteras av Health Consumer Powerhouse 

beskrivs den svenska sjukvården som högkvalitativ och med goda medicinska resultat. I 

dessa kategorier får den svenska sjukvården omdömen som hör hemma betydligt högre upp i 

rankingen av de europeiska nationernas sjukvård. Det som däremot är den svenska 

sjukvårdens största tillkortakommande enligt rapporten är patienttillgängligheten. Endast 

Irland får ett sämre omdöme i fråga om vårdens tillgänglighet än Sverige (Björnberg, 2014). 

Denna bristande tillgänglighet har under flera år debatterats flitigt och de folkvalda svarade 

2005 med Vårdgarantin. Detta program lade fast regler kring hur länge en patient som längst 

ska få vänta på sin vård (Vogel, 2015). Denna garanti har däremot sina brister och fall där 

patienter väntat längre än vad vårdgarantin stipulerar uppmärksammas löpande i riksmedier. 

Denna bristande tillgänglighet är en problematik som aktualiserats under en period då den 

svenska sjukvården genomgått stora strukturella förändringar.  

De förändringar som den svenska sjukvården genomgått under de senaste decennierna 

benämns med samlingsnamnet New public Management. New public management är en 

skola av tankar och teorier kring hur offentlig verksamhet ska kunna göras effektivare och ge 
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organisationerna förutsättningar att prestera goda resultat. Denna tankesfär kan generellt 

sägas stå som fond för den förändring som de svenska offentliga organisationerna genomgått 

över de senaste decennierna. Ett stort fokus inom denna rörelse av teorier handlar om vikten 

av mätbarhet, att bryta ned det diffusa till något konkret (Hood, 1991). Inom den svenska 

sjukvården sköljde tankarna om mätbarhet, standardisering och platta, processinriktade 

organisationer in under 1980- och 1990-talen och omdanade dessa organisationer som redan i 

sin linda präglats av tankar om sparsamhet och effektivitet (Fotaki, 2007). 

Dessa nygamla ideal och tankar kring en sparsam offentlig förvaltning tillsammans med 

managementtrender såsom Toyota production system (TPS) och Lean, där alla icke 

värdeskapande delar av en organisation bör och ska rationaliseras bort, har resulterat i ett nytt 

organisationsklimat inom svensk sjukvård. Platta och effektiva organisationer är uttalade 

målsättningar då det offentliga ska efterlikna det privata.  

Att undersöka hur dessa nya organisationer påverkat chefer inom den offentliga förvaltningen 

finns endast beskriven i ett fåtal studier. Då de svenska sjukvårdsorganisationerna omdanats 

har ett antal perspektiv undersökts desto flitigare, däribland vårdpersonalens och patientens. 

De utmaningar den svenska sjukvården står inför tillsammans med avsaknaden av studier 

med liknande fokus torde därför väl kunna motivera en studie som undersöker 

avdelningschefernas upplevda situation i en sjukvårdsorganisation efter fullbordade 

förändringar.   

En konsekvens av de förändringar som de svenska välfärdsorganisationerna genomgått under 

de senaste decennierna är att det inte hör till ovanligheterna att avdelningschefer, som har det 

operativa personalansvaret på kliniker inom VLL, har 40-60 underställda medarbetare. 

Organisationens strävan efter att bedriva en modern och flexibel verksamhet har definierat 

krav på till exempel medarbetar- och lönesamtal, utvecklingsarbete och en målsättning om ett 

personligt och coachande ledarskap (Chefskontrakt, Personalvision 2015, Se bilaga 2 & 4).  
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Syfte och frågeställning 

Mot bakgrund av de förändringar som den svenska sjukvården genomgått under de senaste 

decennierna avser denna studie att undersöka hur ett antal avdelningschefer i dagsläget 

upplever sina förutsättningar att utföra de uppdrag som arbetsgivaren ålagt dem samt hur 

avdelningschefernas arbetssituation påverkar upplevelsen av stress och hälsa.  Studien tar sitt 

operativa avstamp i fyra frågeställningar som avser att begreppsliggöra studiens övergripande 

syfte givet Västerbottens Läns Landstings organisationsstruktur.  

 Hur beskriver respektive avdelningschef sin egen arbetsbelastning? 

 Hur beskriver respektive avdelningschef sin upplevelse av hälsa/välmående? 

 I vilken utsträckning upplever sig avdelningscheferna kunna leva upp till de formella 

krav organisationen ställer?  

 Hur upplever avdelningscheferna att arbetssituationen påverkar deras 

ledarskapsprestationer? 
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Teori och tidigare forskning 

Historisk överblick i organisationen av svensk sjukvård 
De senaste tre decennierna har den svenska välfärden genomgått stora förändringar i fråga 

om relationen till patienter/kunder och anställda samt vilken typ av underliggande tanke som 

avsett att styra verksamheten. Traditionellt har det svenska sjukvårdssystemet baserats på en 

tanke om jämlikhet och att behoven bör styra tillgängligheten till vård. I denna typ av system 

har individen i stort saknat valfrihet i fråga om vård (Fotaki, 2007).  Socialstyrelsen beskriver 

den förändring som den svenska sjukvården genomgått under de senaste decennierna som 

klart inspirerad av lean-production-filosofi och uttalat drivna av effektiviserings- och 

kvalitetssäkringsansatser (Socialstyrelsen, 2003a). De övergripande förändringarna som 

genomförts i organiseringen av den svenska sjukvården beskrivs av vissa som uppdelade i tre 

tydliga vågor (Ibsen, Larsen, Madsen, & Due, 2011).  

Den första vågen av förändringar såg dagens ljus under de senare delarna av 1970-talet där 

den huvudsakliga motivationen till förändringen var en tanke om effektivisering av 

verksamheten. Denna förändringsvåg byggde på tanken om att de offentliga verksamheterna i 

allmänhet skulle prestera mer med mindre om styrning och administration decentraliserades 

(Fotaki, 2007). Ytterligare en aspekt som introducerades under de senare delarna av 1970-

talet var tanken om valfrihet för individen i fråga om servicenivåer. Denna tanke om valfrihet 

fokuserade primärt på andra typer av offentlig verksamhet och påverkade inte sjukvården i 

betydande omfattning under 70- och 80-talen. Däremot har denna förändring benämnts som 

en förutsättning för den andra vågen av förändringar som kom till stånd under de tidiga 

delarna av 1990-talet (Fotaki, 2007). 

Under 90-talets första år togs ytterligare steg mot en sjukvård där individens krav och vilja 

stod till grund för vilken typ service som skulle erbjudas. Fotaki (2007) beskriver den 

förändring i relationen mellan de offentliga verksamheterna och deras patienter/kunder som 

driven av en djup ideologisk övertygelse hos de borgliga landstingspolitikerna. I ett flertal 

landsting förändrades den politiska situationen avsevärt och efter valet 1991 stärkte de 

borgerliga partierna sina maktställningar inom ett flertal svenska landsting såväl som att 

regeringen Bildt förespråkade en liberalisering av sjukvården (Pollitt & Bouckaert, 2000). I 

samband med denna förändring i det politiska landskapet tilltog liberaliseringstakten inom 

den svenska sjukvården. En uttalad målsättning efter valet 1991 var att den offentliga sektorn 

avsågs att minska i storlek med 10 %.  I samband med de sparkrav som de offentliga 
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verksamheterna i allmänhet mottog under 1990-talets första hälft fick kommunerna och 

landstingen ett större ansvar i styrningen av den service som skulle erbjudas dess invånare. 

Denna förändring omfamnades i breda lager av kommunerna och landstingen som med denna 

nyfunna autonomi kunde anpassa verksamheten i större utsträckning än tidigare (Ibsen et al., 

2011). Fotaki och Boyd (2005) påtalar att denna regionala autonomi i större utsträckningen 

än tidigare riskerar att leda till just regional och geografisk orättvisa i frågan om hur individer 

kan tillgodogöra sig denna nya valfrihet.  

Efter en intensiv reformperiod i början av 90-talet under regeringen Bildt avtog sedan 

reformtakten något under den socialdemokratiska regeringen Persson som kom till makten 

1994. Reformtakten avtog klart mot mitten av 90-talet och den tredje vågen av reformer som 

Ibsen et al. (2011) identifierat inleddes först efter att den borgerliga regeringen Reinfeldt fått 

makten år 2006. Denna reformvåg presenterades som ett steg mot ökad kvalitet genom ökad 

valfrihet. Ett led i detta var att kort efter makttillträdet avskaffa den lag från 2002 som 

förbjöd försäljningen av statliga akutsjukhus (Ibsen et al., 2011). Ytterligare ett reformsteg 

var det som kallas för ”Det fria vårdvalet” som innebar att varje landsting får utforma sina 

egna regler kring primärvårdtagares valfrihet. I korthet kan sägas att de flesta landsting i 

Sverige i dagsläget har liknande system som innebär att patienter får söka vård på vilken 

vårdinrättning som helst och är alltså inte längre bundna till vårdinrättningar i sina 

närområden. Det fria vårdvalet presenterades som en reform som skulle leda till ökad kvalitet 

och tillgänglighet för individen till ett lägre pris för respektive landsting. Den farhåga som 

Fotaki & Boyd (2005) lyfte om att valfriheten gynnar dem som befinner sig i situationer att 

kunna utöva den och slår ut dem som saknar förmåga, möjlighet och tillgänglighet har i viss 

utsträckning bekräftats av Riksrevisionen. I rapporten Primärvårdens styrning – efter behov 

eller efterfrågan? riktas kritik mot flertalet av de argument som stod till grund för införandet 

av det fria vårdvalet. Bland annat har Riksrevisionen i denna rapport identifierat 

motsättningar i fråga om vad sjukvården har för övergripande mål och vad utfallet blivit efter 

att ”Det fria vårdvalet” infördes. Det står att läsa i rapporten:  

”Än så länge verkar inget landsting ha lyckats skapa en  

vårdvalsmodell som styr primärvården i riktning mot hälso- 

 och sjukvårdslagens etiska principer.” (Landahl & Segerpalm, 2014 s.105) 
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Införandet av ”Det fria vårdvalet” 2010 var en av de mer betydande förändringarna som skett 

inom svensk sjukvård de senaste decennierna där målet var att tackla vad som identifierats 

som stora tillgänglighetsproblem inom svensk primärvård (Landahl & Segerpalm, 2014). 

Förändringar av denna typ är inte unikt svenska utan har genomförts i en mängd länder i syfte 

att tackla olika tillkortakommanden som existerat i varje enskilt land. 

New public mangement 

Christopher Hood (1991) sammanfattade den trend som kunde identifieras i västvärldens 

välfärdsnationer under 1980- och 1990-talen där offentliga verksamheter genomgick en 

förändring mot att bli mer marknadsanpassade organisationer. Denna trend omnämndes 

”New public management” (härefter NPM) och stod som sammanfattande begrepp över vad 

Hood beskriver som fyra tydliga nya kännetecken inom de offentliga verksamheterna. Det 

första kännetecknet var målsättningen att minska välfärdsstatens storlek eller åtminstone 

minska dess expansion. Som andra kännetecken nämns ett skifte mot mer privatiseringar av 

verksamheter som historiskt haft sitt hemvist inom den offentliga förvaltningen. Det tredje 

kännetecknet som nämns handlar om automation, av såväl informationsflöden som mer 

produktionsnära skeenden. Det fjärde kännetecknet som tillhör Hoods definition av NPM är 

ett utökat globalt utbyte mellan välfärdsstater när det handlar om arbetssätt, policys och 

metoder. Detta är den ursprungliga definitionen av vad Hood observerat som en del av en ny 

managementrörelse i framförallt Västeuropa (Hood, 1991).  NPM kan stå som delförklaring 

till varför de svenska välfärdsorganisationerna ser ut som de gör idag. Detta handlar 

framförallt om vad Hood (1991) beskriver som fokus på mätbarhet i form av resultat/output 

och att en ny form av ledare skapats inom den operativa verksamheten. Mycket har dock hänt 

sedan Hood beskrev sina fynd i början av 90-talet. Olika akademiker beskriver NPMs 

inverkan på de skandinaviska och svenska organisationerna som mer eller mindre 

omfattande. Hansson (2014) beskriver en av de mest påtagliga förändringarna tack vare 

NPMs utbredning inom den svenska sjukvården som en inskränkning i vårdprofessionernas 

autonomi. Genom ett organisatoriskt fokus på internbokföring med specifika 

kostnadsplaceringar på avdelningar och patientgrupper premieras vissa typer av 

sjukvårdsverksamhet genom att interna marknader skapas inom organisationerna. Som 

reaktion på denna utveckling skrev 108 läkare år 2013 under ett upprop som publicerades i 

Läkartidningen (Makdessi, 2013). Där de i egenskap av representanter för den svenska 

läkarkåren vände sig emot den typen av detaljstyrningen som förekommer inom de svenska 

välfärdsorganisationerna. Hansson (2014) beskriver vad detta NPM-inspirerade 
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mätbarhetsfokus övergripande resulterat i. Han nämner särskilt den så kallade ”Kömiljarden” 

som syftade till att premiera avdelningar och verksamheter som lyckades minska sina 

vårdköer. Denna invit från staten om att specifik, mätbar prestation, skulle premieras över 

annan verksamhet träffar enligt Hansson (2014) nära kärnan för den problematik som 

uppkommit genom NPM. Efter ”Kömiljarden” introducerades har bland andra en studie från 

Finansdepartementet (Andersson & Winblad, 2010) noterat ett självrapporterat förändrat 

beteende från både specialist- och allmänläkare när det kommer till patientprioritering. Där 

talade de intervjuade läkarna om att kroniskt sjuka patienter i större utsträckning fått vänta på 

behandling till förmån för mindre allvarligt sjuka patienter som väntade på sitt första besök, 

för att på så vis ge sin klinik ökade anslag från den så kallade ”Kömiljarden”.  

Ibsen et al., (2011) har genomfört en studie som belyst läget i de offentliga 

sjukvårdsorganisationerna i Danmark, Norge och Sverige. Studien undersöker om 

organisationerna idag är mindre byråkratiska än innan de NPM-inspirerade förändringarna. 

Detta då en tydlig mätbarhet och operationalisering av de ofta komplexa flöden och 

transaktioner som tar plats inom en sjukvårdsorganisation, enligt författarna, endast kan 

uppnås genom en hög grad av handpåläggning i fråga om administration. Sjukvårdens 

regelverk dikteras av folkvalda politiker och mandatskiften kan därför innebära politiska 

riktningsändringar i takt med att folklig opinion förändras. Detta skapar enligt författaren ett 

instabilt regelverk (Ibsen et al., 2011). Detta är enligt författarna särskilt relevant i Sverige 

där denna administration i många fall sköts av läkare eller avdelningschefer. Som en del i den 

stora uppsägningsvågen i samband med nedskärningarna inom offentlig sektor i början av 

1990-talet försvann många administrativa tjänster inom den offentliga förvaltningen då så 

många som hälften av de offentligt anställda administratörerna försvann mellan 1987 och 

2007 (Ibsen et al., 2011). Författarna slår fast att de NPM-teorier som implementerats i 

respektive nordiskt land har i viss utsträckning anpassats till den nationella kontexten trots 

central ideologisk styrning av förändringsprocessen.   

Ytterligare en aspekt i NPMs inverkan på den svenska offentliga sjukvården kommer från 

Djerf-Pierre, Ekström & Johansson (2012) som i sin artikel beskriver de i media mycket 

uppmärksammade vårdskandalerna inom framförallt den privata åldringsvården under 2011. 

Artikeln analyserer medias respons i frågan om ansvarsutkrävande av politiker och 

tjänstemän. Författarna gör gällande att detta försvårats avsevärt på grund av hur 

verksamheten i dag är organiserad. En större mängd artiklar analyserades utifrån frågan om 

utkrävande av ansvar för det som skett. Resultatet som presenteras visar på vad författarna 
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beskriver som ett möjligt demokratiproblem då det bedöms vara mycket svårt för media att 

utkräva ansvar från politiker eller tjänstemän när något går katastrofalt fel. De problem som 

uppdagades inom de privata vårdinrättningar presenterades snarare som sociala 

misslyckanden och girighetens vinst över förnuftet än som symptom av ett större system som 

inrättats med finansiella morötter och incitament (Djerf-Pierre, Ekstrom, & Johansson, 2013). 

Media intervjuade lokala och nationella politiker som med stor indignation uttryckte sitt 

avståndstagande mot det som skett. De anställda som larmat om missförhållandena skyllde på 

företagsledningen som i sin tur i mångt och mycket valde att antingen rikta ansvaret mot 

enskilda individer eller avböja att kommentera. Studien visar även hur ansvarsutkrävande 

försvåras när diskussionen flyttas från den lokala scenen till en mer övergripande nationell 

sjukvårdsdebatt. Författarna sammanfattar denna beskrivning som att kommun- och 

landstingspolitiker i mångt och mycket inte är tillräckligt utrustade för att agera köpare av 

tjänster, givet den oklara ansvarsstrukturen som existerar. (Djerf-Pierre et al., 2013)  

Dellve, Eriksson, Fredman, & Kullén Engström (2013) betonar hur NPM-strömmar inom den 

svenska sjukvården i fråga om de klassiska målsättningarna om effektivitet och sparsamhet 

bidragit till att sjukvårdsorganisationerna tenderat att vara välvilligt inställda till nya 

managementideal som framförallt kommit från produktionsindustrin. Under det senaste två 

decennierna har ett stort fokus riktats mot Lean-production, även kallat Toyota-production-

system, när det gäller vilken typ av managementsystem som kunnat ombesörja en 

effektivisering och ökat kundfokus inom de svenska och nordeuropeiska 

sjukvårdsorganisationerna. En grundtanke inom Lean-production är att skapa platta 

organisationer med korta informationsvägar och visualiserade produktionsflöden för att 

kunna identifiera var arbetsgruppens/organisationens förbättringsarbete bör fokuseras. 
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Magra och platta organisationer 
Lean-production är en skapelse sprungen ur en studie från det amerikanska universitetet MIT, 

där syftet var att ta reda på varför den japanska bilindustrin producerade bilar med högre 

kvalitet på ett mer kostnadseffektivt sätt än sina västerländska konkurrenter (Delbridge, 

Lowe, Oliver, & Delbridge, 2011).  Denna studie fastslog stora kostnads- och 

kvalitetsfördelar gällande de arbetssätt som i stor utsträckning användes inom den japanska 

tillverkningsindustrin i allmänhet och hos Toyota i synnerhet. Studien resulterade i ett 

hundratal artiklar som sammanfattades i boken The Machine that Changed the World, boken 

beskriver vad som identifierats som det japanska framgångsreceptet. Detta beskrevs i boken 

som teambaserat arbete med stor individuell flexibilitet och ansvar, konstant 

förbättringsarbete, små mellanlager av varor, ett välsmort internt och externt varuflöde samt 

fokus på att frambringa känsla av medarbetarskap (Delbridge et al., 2011). Lean-production 

(härefter Lean) har sedan introduktionen på den internationella managementscenen 

implementerats i många svenska sjukvårdsorganisationerna och så även i den organisation 

som denna studie undersökt. Lean har i Sverige, med blandat mottagande från 

managementforskare, översatts till ”Magra” organisationer (Karlsson & Åhlström, 2000). 

Givet den förändring som den svenska sjukvården genomgick under tidigt 1990-tal med den 

uttalade målsättningen att minska dess storlek med 10 % påbörjades en förändring av 

organisationerna. En mindre mängd anställda förväntades att bibehålla eller öka sin 

omvårdnad. I skuggan av denna målsättning påbörjades ett arbete med att skapa rationella 

vårdorganisationer som genom att minska det indirekta arbetet frigör medel för utveckling. 

Detta innebar i praktiken organisationer med så få tjänster kopplade till administration och 

icke värdeskapande aktiviteter som möjligt för att på så vis kunna åstadkomma mer med 

mindre (Edström & Sabel, 2000). Det ska dock noteras att det inte finns ett likhetstecken 

mellan organisationer som anammat Lean och magra organisationer. Magra organisationer 

beskrivs snarare som organisationer som genom olika managementfilosofier kommit långt i 

arbetet att rationalisera en verksamhet. Däremot kan Lean vara ett sätt att nå den rationella 

organisationen.  

Ett vanligt förekommande tillvägagångssätt för att rationalisera organisationer är att göra dem 

platta. Det vill säga att chefsnivåer plockas bort och mer ansvar flyttas från stödfunktioner 

inom verksamheten till de personalansvariga cheferna. Detta har enligt Andersson-Felé 

(2008) skapat situationer där de anställda inte upplever sig sedda då de ansvariga cheferna 
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ansvarar över allt större arbetsgrupper samt förväntas hantera allt fler aspekter av arbetstagar-

arbetsgivar-relationen.  

Under 1990-talet och tidigt 2000-tal decentraliserades stora delar av de 

personaladministrativa uppdragen som tidigare hanterats av specialiserade yrkesgrupper ut 

till första linjens chefer inom VLL som följd av de uppsägningar av administrativt stöd som 

genomfördes. Detta skedde samtidigt som en ny yrkeskategori av personalspecialister 

samlades i ett HR-centrum vars uppdrag blev att erbjuda ett högkvalitativt chefsstöd. Detta 

var ett strukturellt skifte som påverkade mängden enklare personaladministrativt stöd som 

första linjens chefer kunde förväntas få samtidigt som det personaladministrativa ansvaret 

decentraliserades till dem. Enligt Kochen & Deutsch (1980) kännetecknas den 

decentraliserade organisationen av ett antal parametrar varav två är just att när ansvar 

decentraliseras skapas en ”plattare” organisation samt att beslutsvägar blir kortare då beslut 

flyttas närmare den operativa verksamheten. Decentraliseringen inom VLL resulterade i 

större arbetsgrupper och ett större operativt personalansvar för första linjens chefer. Under 

denna period skapades även ett antal större vårdgivande centrum där arbetsgrupperna i vissa 

fall svällde till över 120 anställda. Trots att de största centrumbildningarna idag splittrats till 

mindre enheter förekommer fortfarande stora avdelningar där en ensam avdelningschef 

ansvarar för allt mer komplexa personalfrågor i stora grupper parallellt med ansvaret för 

driften av verksamheten (Personlig samtal med Sophia Abrahamsson, 23/4-15). Dessa stora 

arbetsgrupper och de omfattande tjänstebeskrivningarna för avdelningschefer inom VLL 

framstår som problematiska i frågan om vilket kontrollspann dessa chefer de facto har givet 

förutsättningarna. 
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Kontrollspann och frågan om ett lämpligt antal underställda 

Kontrollspann eller span of control är en term som ofta förekommer inom verksamhetsteori 

och human resource management och beskriver hur stort spann ett ledarskap effektivt verkar 

över. Begreppet populariserades något på 1930-talet av Gulick  som i en mindre studie 

diskuterade det lämpliga antalet underställda som en chef/arbetsledare kunde ansvara över. 

Meier och Bohte hävdar i sin artikel, Ode to Luther Gulick: Span of Control and 

Organizational Performance (2000), att uttalanden kring lämpliga antal underställda ofta har 

baserats på professionellt tyckande snarare än på empiriskt underbyggda resultat. 

Grundtanken kring ett kontrollspann är sprunget ur den så kallade Administrative 

Management Movement som syftade till att med hjälp av ett fåtal regler och förhållningssätt 

kunna ge ett grundrecept på organisatorisk effektivitet (Meier & Bohte, 2000). Ett av dessa 

förhållningssätt var tanken kring att en framgångsrik organisation snarare skulle begränsa 

antalet underställda under varje chef än att låta arbetsgrupper växa sig för stora. Urwick 

hävdade till exempel att baserat på det antalet relationer som förekommer i en grupp bör en 

chef aldrig ansvara för fler än sex stycken underställda vars arbete interagerar (Urwick, 

1956).  

Tankarna kring ett generellt lämpligt antal underställda övergavs av de flesta aktiva inom 

området under 1950-talet (Meier & Bohte, 2000), däremot har det under de senaste åren dykt 

upp ett antal texter som behandlar resultatet hos organisationer med stora kontrollspann. 

Bland andra hävdade Meier och Bohte (2000) själva sig ha funnit ett sambands mellan 

organisationens prestation mätt på medarbetarnivå och kontrollspannets storlek. Där ett 

kontrollspann efter en viss storlek börjar påverka en organisations möjlighet att prestera goda 

resultat. 

2003 publicerade Socialstyrelsen vad man kallar en lägesbeskrivning med namnet ” Hur 

många direkt underställda kan en chef ha ? -om kontrollspann i vård och omsorg” 

(Socialstyrelsen, 2003a). Som namnet skvallrar om så avhandlar texten olika aspekter kring 

stora arbetsgrupper inom vård och omsorg. I denna lägesbeskrivning slås fast att det inte 

finns något entydligt och tillförlitligt sätt att bedöma eller beräkna ett lämpligt antal 

underställda då detta till stor del beror på vilken typ av verksamhet som bedrivs. Däremot 

poängteras att ett sätt att belysa en problematik med ett stort kontrollspann är att lägga 

samman tidsåtgången hos ett antal återkommande arbetsmoment som en chef förväntas 

utföra. Ett antal grundantaganden görs i den tabell som Socialstyrelsen skapat och författarna 
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uttrycker att tabellen bör användas för att illustrera arbetssituationen hos en chef som under 

ett normalt arbetsår arbetar cirka 1800 timmar.  

 

Tabell.1 Tidåtgång givet antal underställda från Socialstyrelsen 

Författarna betonar att tidsåtgången i sista hand styrs av de uppgifter som personalansvarig 

chef förväntas utföra givet dennes arbetsgrupps storlek. Tabellen ovan illustrar tidsåtgång 

givet 15, 30, 45, 60 och 75 underställda om personalansvarig chef förväntas genomföra de 

uppgifter som finns angivna i den vänstra kolumnen.  

Kontrollspannet påverkas av och skapar även den organisatoriska strukturen då ett smalt 

kontrollspann resulterar i en hierarkisk organisation och ett vitt kontrollspann ger en platt 

organisation som istället riskerar att brottas med kommunikationssvårigheter (Socialstyrelsen, 

2003a). Noteras bör även att ett brett kontrollspann innebär färre chefer med personalansvar 

inom organisationen och på så vis kan det hävdas vara ett kostnadseffektivt sätt att organisera 

verksamheten.  

Återigen bör poängteras att det är relationen mellan antalet underställda och de faktiska 

arbetsuppgifterna som definierar kontrollspannet. En organisations övergripande 

målsättningar för ledarskap dikterar därför de faktiska arbetsuppgifterna som ska utföras. 

Ledarskapsfilosofier och målsättningar innehåller ett antal förväntningar kring vad som 

praktiskt bör ockupera den personalansvarige chefens tid. Detta innebär i sin tur att en 
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organisations val av övergripande ledarskapsfilosofi i viss utsträckning avgör den operativa 

arbetsbelastningen. 

Västerbottens Läns Landstings syn på ledarskap 
Inom VLL finns det ett antal dokument som syftar till att styra och ge riktning åt olika 

aspekter av det ledarskap och den chefsroll som avdelningscheferna inom organisationen 

innehar. Dessa dokument används av bland andra verksamhetscheferna, som har 

personalansvaret över avdelningscheferna, för att definiera de förväntningar organisationen 

har avdelningschefernas ledarskap och roll.  

”Chefskontrakt” kallas det dokument som utgör en bilaga till en avdelningschefs 

anställningsavtal inom VLL. Detta kontrakt klargör förordnandets tidsmässiga omfattning 

samt ligger till grund för de riktlinjer som den aktuella avdelningschefen förväntas följa i sitt 

arbete (Se bilaga 2). Detta görs då avdelningschefer i grunden har en annan typ av anställning 

så som till exempel sjuksköterska eller arbetsterapeut, beroende på personens utbildnings- 

och yrkesbakgrund. När personen sedan söker och tilldelas ett förordnande som 

avdelningschef används chefskontraktet som ett komplement till den ursprungliga tjänsten 

som förblir vilande under förordnandet.   Ytterligare ett dokument som används inom VLL 

heter ”Chefskriterier VLL”. Dokumentet i fråga är framtaget av HR-Centrum inom 

landstinget och syftar till att klargöra utifrån vilka kriterier som chefer inom landstinget 

förväntas leda sin respektive verksamhet (Se bilaga 3).  

Det finns inget övergripande dokument eller policy som talar om vilken typ av 

ledarskapsstrategi som bör användas. Coachande ledarskap är dock den metod som är en 

verbaliserad målsättning inom landstinget även om det saknas strategi-/policydokument för 

hur VLL definierar det coachande ledarskapet. I VLLs Personalvision 2015 (Se bilaga 4) som 

fastslogs 2006 beskrivs visionen av ledarskapet inom VLL som en relation och chefskapet 

som en befogenhet kopplat till ett yrke. Vidare beskrivs ”samspelet mellan ledare och 

medarbetare kännetecknas av en respektfull relation mellan ansvartagande individer” (Bilaga 

4). Denna förhoppning och målsättning ifråga om vilken typ av ledarskap som ska utövas i 

organisationen är förbundet till ett antal operativa konsekvenser. Till exempel kräver ett 

relationsbaserat ledarskap att ledare faktiskt har möjligheter att skapa relationer med sina 

underordnade för att ett relationsbaserat ledarskap skall vara möjligt. 
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Det coachande ledarskapet  

Coachande ledarskap är en term som motsvaras av termen ”Selling” i Hersey & Blanchards 

teori om det situationsanpassade ledarskapet. Situationsanpassat ledarskap eller situated 

leadership är en modell som utvecklades av författarna under de senare delarna av 60-talet 

och syftade till att utforma en modell kring ett dynamiskt ledarskap. Grundtanken med teorin 

är att ledarskapet ska vara relaterat till den uppgift som ska uppföras samt att en framgångsrik 

ledare anpassar sitt ledarskap utifrån medarbetarnas emotionella och kompetensmässiga 

mognad. Författarna delar in ledarskapet i fyra huvudkategorier baserat på hur instruerande 

en ledare är i sin roll som chef. Kategorierna har sedan översatts som följer Telling - 

Instruerande, Selling - Coachande, Participating - Stödjande och Delegating – Delegerande 

(Hersey, Blanchard, & Johnson, 2000).  

Det instruerande ledarskapet är ett klassiskt auktoritärt ledarskap där ledaren genom en 

envägskommunikation dikterar villkor och roller samt hur, när och var uppgifter bör utföras. 

Det coachande ledarskapet är instruktivt och bygger på en tvåvägskommunikation där ledaren 

utgör ett emotionellt och socialt stöd för medarbetarna. Det stödjande ledarskapet baseras på 

ett delat beslutsfattande rörande hur uppgifter genomförs samt att ledaren fortfarande utgör 

ett stöd för medarbetarna. Det delegerande ledarskapet karaktäriseras av en ledare som deltar 

i beslutsprocesser men inte involverar sig operativt i sättet de genomförs på. Ledaren intar en 

observerande roll (Hersey et al., 2000). 

Valet av en effektiv ledarskapsprofil bör enligt författarna baseras på uppgiften/erna som 

gruppen eller individen står inför samt huruvida gruppens deltagare besitter en hög eller låg 

grad av emotionell och yrkesmässig mognad. En ledares förmåga att röra sig mellan olika 

ledarskapsstilar betonas som grundläggande för ett gott ledarskap över tid.  

Det coachande ledarskapet har under de senaste 10-15 åren aktualiserats i svensk 

ledarskapslitteratur. En stor mängd böcker, guider och självhjälpslitteratur för den 

aspirerande coachande ledaren har publicerats. Det bör noteras att det däremot finns desto 

mindre vetenskapliga teorier och empiriska resultat som underbygger det coachande 

ledarskapet (Fernandez & Vecchio, 1997). 

I denna kontext är det dock relevant att fokusera på relationsaspekten av det coachande 

ledarskapet. Alltså att relationen är nyckeln till att skapa förutsättningar för coaching av 

medarbetare. Detta råder det en allmän enighet kring inom mycket av den 

populärvetenskapliga litteraturen såväl som från Hersey & Blanchards själva (Fernandez & 
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Vecchio, 1997). Detta skapande och underhållande av relationer kan i dessa situationer uppta 

en stor del av en coachande ledares tid. Relationsskapande aktiviteter står i dessa fall i 

konflikt med övriga uppdrag i chefsrollen vilket riskerar att påverka chefskapets kvalitet 

såväl som ledaren känsla av tillfredsställse i arbetet. 

Psykosocial arbetsmiljö och stressens symptom och orsaker  

En rad studier utförda inom det privata näringslivet i USA ifrågasätter det faktum att ett skifte 

mot magrare organisationen enligt ett antal olika mangagementteoriers recept faktiskt 

resulterar i effektivare verksamheter (Arnetz & Skärstrand, 2000). Vidare tillskrivs dessa 

eventuella produktivitetsvinster till ökat arbetstempo, betald och obetald övertid, längre 

arbettid och ökad stress snarare än faktiska organisatoriska vinster av 

organisationsförändringarna (Aronsson, 1997). Cappelli (1997) pekar mot att mellanchefer 

drabbas proportionellt hårdare av organisationsomdaning som syftar till att skapa en magrare 

verksamhet. Detta då de får stå till svars för organisationens krav gentemot de underställda 

medarbetarna som strävar efter vad de upplever som en rimlig arbetssituation.  

Dessa författare beskriver sammantaget en bild av att organisationer som genomgår 

rationaliseringar riskerar att skapa situationer där negativ stress och ohälsa kan följa. Det 

finns en artrik flora av teorier kring vad stress är och hur olika människor beroende av 

situation och omständighet påverkas. Karaseks teori om krav och kontroll syftar till att ge en 

förklaring till hur stress i arbetslivet fungerar.  

Enligt denna modell handlar stress och i förlängningen även ohälsa i arbetslivet inte enbart 

om hur stora krav som ställs på en individ. Utan kraven interagerar med individens 

kontroll/handlingsutrymme över arbetssituationen. Detta handlingsutrymme delas upp i två 

aspekter: vardagsdemokrati och den enskildes kompetens att utöva kontroll. 

Vardagsdemokrati delas upp i ytterligare två aspekter (Karasek & Theorell, 1990). Den första 

är uppgiftskontroll och den andra är deltagandet i beslutsfattande. Dessa aspekter rör 

individens förmåga att påverka arbetes utformning samt inflytande i beslutsfattandeprocesser. 

Kompetens att utöva kontroll avser hur rustad en individ är att hantera sin arbetssituation, och 

i förlängningen hur individen hanterar en föränderlig situation. En individ med hög kontroll 

klarar också av höga krav. Enligt modellen stimuleras en individ med hög kontroll av högt 

ställda krav, det motsatta gäller även för individer med mindre kontroll över situationen.  

Krav-Kontrollmodellen kompletteras med något som kallats för socialt stöd. Socialt stöd 

bidrar till att flytta fokus från en individ till att handla om interaktion och social samvaro på 
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en arbetsplats. Det sociala stödet utgör en tredje dimensionen i förklaringsmodellen och 

resulterar i att stress inte enbart handlar om individens kontroll kontra krav, utan även det 

emotionella, värderande, informativa och instrumentella stödet på arbetsplatsen har betydelse 

för hur krav och i förlängningen stress hanteras (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson, & 

Lundberg, 2006). I fråga om avdelningscheferna inom VLL framstår det instrumentella och 

informativa stöden som särskilt intressanta. Det instrumentella stödet handlar om handgriplig 

avlastning och hjälp med uppgifter som kan anses allt för omfattande eller svåra. Medan det 

informativa stödet relaterar vilka möjligheter det finns till dialog och diskussion om hur 

uppgifter bör hanteras (Eriksson, 1991). Karaseks modell har undersökts i relation till 

faktiska organisationer där medarbetare skattat sin egen arbetssituation. Symptom på 

utmattning och psykisk nedstämdhet användes av Karasek som indikatorer på psykisk 

påfrestning kopplat till arbetssituationen. Arbetets krav, individens handlingsutrymme eller 

egenkontroll och det sociala stödet påverkar alla den faktiska stressen. Ökade krav kan dock 

generellt sägas leda till ökad risk för ohälsa och psykiska besvär om dessa krav inte matchas 

av ökad egenkontroll (Eriksson, 1991). 

Utbrändhet används i vardagligt språk för de stressrelaterade symptom som ofta resulterar i 

långvarig sjukdom och ohälsa. Idag används istället utmattningssyndrom för att benämna de 

symptom som hör samman med stress och att ”gå in i väggen”. Under de sista åren av 1990-

talet fram till mitten av 2000-talet ökade antal diagnoser relaterade till dessa 

utmattningssyndrom lavinartat (Socialstyrelsen, 2003b). Långvariga perioder av höga 

stressnivåer kan resultera i en mängd olika symptom och problematiker. Utmattningen ses av 

den svenska sjukvårdsupplysningen som det sista stadiet av stress, när ignorerade kroppsliga 

och mentala signaler inte längre går att ignorera (Larsdotter, 2012). Till de vanligaste 

symptomen för en begynnande utmattningsproblematik hör bland annat: 

Känslomässiga 

 Lättirriterad, orolig och nedstämd. Det är också vanligt att  

man har ångest. 

 

Tankemässiga 

 Försämrat minne, koncentrationssvårigheter, problem  

med att planera och genomföra uppgifter. 

 

Sömnstörningar 

 Svårt att somna och/eller många uppvaknanden under natten. 
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Kroppsliga 

 Hjärtklappning, magkatarr, förstoppning, högt blodtryck,  

     värk, överdriven ljudkänslighet. 

 

Dessa symptom infinner sig ofta i kombination med känslor av skuld och skam samt en 

förhoppning att den stresskapande situationen kommer att lätta inom en snar framtid. Detta 

förhållningssätt resulterar ofta i att personerna som lider av tidiga symptom ignorerar dem 

utan att söka vård eller att förändra sin situation (Larsdotter, 2012). 

Sammanfattad teori 
De svenska sjukvårdsorganisationerna har under de senaste decennierna förändrats i grunden, 

såväl i fråga om hur de organiseras som vilka övergripande mål som förväntas styra 

verksamheten (Ibsen et al., 2011). Denna organisatoriska omdaning, som benämnts som 

NPM, har även förändrat hur organisationens medarbetare förväntas prestera. För denna 

studie framträder dessa förändringars effekter på första linjens chefer särskilt intressanta. 

Givet de stora rationaliseringskrav som såg dagen ljus under början av 1990-talet påbörjades 

ett skifte mot magrare sjukhusorganisationer (Pollitt & Bouckaert, 2000). I dessa historiskt 

magra organisationer förändras i grunden avdelningschefernas arbetsbeskrivningar till att bli 

långt större än tidigare och i många fall utan den avlastning som tidigare funnits i 

organisationen. Avdelningschefernas utökade uppgifter påverkar enligt Socialstyrelsen 

(2003a) kontrollspannets storlek då fler och komplexare uppgifter påverkar mängden 

anställda en chef kan leda på ett effektivt och kvalitetssäkert sätt. Även VLLs syn av det goda 

ledarskapet påverkar kontrollspannet då den uttalade målsättningen om ett relationsbaserat 

och coachande ledarskap får anses som tidskrävande och arbetsintensivt (Hersey et al., 2000). 

Det är dessa historiska förändringars, såväl nationella som organisatoriska, påverkan på 

avdelningschefernas upplevda arbetssituation som denna studie avser att undersöka. Den 

aktuella situationen inom VLL, med avdelningschefer som ansvarar för stora arbetsgrupper 

parallellt med komplexa arbetsbeskrivningar och högt ställda organisatoriska målsättningar 

riskerar att resultera i en vad Karaseks modell om Krav-Kontroll beskriver som en obalans 

mellan organisationens krav och individens egenkontroll. Detta kan i sin tur leda till 

tilltagande stress och i förlängningen även ohälsa (Eriksson, 1991). De förändringar som skett 

inom de svenska vårdorganisationerna, även VLLs verksamheter, de senaste decennierna bör 

på något vis ha en inverkan på kvaliteten av den vård som organisationerna kan erbjuda i 

samband med att avdelningschefernas möjligheter att utföra sina uppdrag som de definierats 

av organisationen förändrats i grunden. 
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Metod 

För att svara upp mot de frågeställningar och problem som ställts upp har studien en 

kvalitativ ansats och en analys med inslag av grundad teori. Tidigt identifierades en av de 

största utmaningarna i denna studie handlar om att kunna komma i kontakt med respondenter 

som hade möjlighet att delta i studien. 

Val av intervjupersoner 

 Då studiens syfte är att studera ett antal avdelningschefers arbetssituation inom den valda 

organisationen var det nödvändigt att kontakta HR-centrum inom VLL för att kunna påbörja 

urvalsprocessen. Då organisationen haft ett klart intresse för studiens resultat tillfrågades den 

samma om det fanns särskilda områden inom organisationen som kunde anses vara bättre 

lämpade att utföra undersökningen inom. VLL är uppdelat i sex verksamhetsområden, 

Medicin, Kirurgi, Regionvård, Service, Tandvård och Primärvård. Här ansågs 

verksamhetsområde Medicin som bäst lämpat då den största spännvidden i fråga om 

verksamheter finns där. Sedan ålades VLLs HR-centrum att ta fram en lista över samtliga 

avdelningar och respektive avdelningschef inom Medicin. Verksamhetsområdet i fråga 

innefattar ett stort antal verksamheter och avdelningar, totalt fanns det 15 avdelningar där 

avdelningschefen avsvarade för fler än 35 underställda. Valet av avdelningschefer med fler 

än 35 anställda motiverades dels av det faktum att organisationen efterfrågat just denna 

urvalsgrupp för att få svar på hur dessa avdelningschefer upplever sin arbetssituation. 

Ytterligare motiverades valet av denna grupp av en föreställning om att de förändringar 

organisationen genomgått påverkat denna grupps arbetssituation särskilt då bland andra 

Socialstyrelsen påpekat den problematiska situationen som uppstår då arbetsgrupper växer i 

storlek (Socialstyrelsen, 2003a). Då studiens kvalitativa ansats inte syftar till 

generaliserbarhet avtalades fem intervjuer inledningsis med utrymme för flera om så skulle 

krävas för att svara upp mot studies syfte och frågeställningar.  

Kontakt med urvalsgrupp 

Då urvalsgruppen var fastställd och fem respondenter slumpats fram kontaktades de via deras 

respektive arbetstelefoner. Detta för att på enklast möjliga vis kunna förklara studiens syfte 

och ansats samt deltagandets frivillighet. Ytterligare ett motiv till valet av telefon som initial 

kontaktmetod var en föreställning hos undersökningsledaren att ett mail eller brev lättare 

riskerade att bortprioriteras av respondenterna. Vid den första kontakten med respondenterna 

bokades ett möte om 45-60 minuter. Intervjuerna bokades på platser som respondenterna valt, 
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dels av praktikalitetsskäl då intervjuerna genomfördes på arbetstid, dels för att respondenten 

själv skulle kunna välja en mötesplats som kändes bekväm. 

Datainsamling 

Givet studiens syfte framstod intervjuer som ett naturligt val för datainsamling. Inom grundad 

teori finns en tanke om ett konstant reflexivt förhållningssätt, så även gällande datainsamling 

(Thornberg & Forslund Frykedal, 2015). Genom att efter varje intervju justera intervjumallen 

något sökte intervjuaren att ständigt röra sig närmare de områden som är av särskild vikt för 

studien. Den ursprungliga intervjumallen finns bifogad som Bilaga 1. De faktiska 

intervjuerna inleddes med att förklara studiens syfte samt att återigen klargöra att deltagandet 

var frivilligt och att materialet och namn samt uppgifter i intervjun som kan avslöja vilken 

enhet det rör sig om kommer att hanteras konfidentiellt. Innan intervjun påbörjats lyftes 

frågan om respondenten godkände att intervjun spelades in. Samtliga respondenter klargjorde 

att det var okej. Samtliga intervjuer spelades in på en mobiltelefon och ljudfilerna fördes 

sedan över till en persondator för transkribering och analys. 

Analys 

Efter varje intervju transkriberades de ljudfiler som spelats in. I beaktande av tidsramen för 

studien transkriberades endast det som ansågs kunna kopplas till studiens syfte och 

frågeställningar.  Det första steget i analysarbetet efter transkriberingen har starkt färgats av 

det Strauss & Corbin (1998) beskriver som öppen kodning. Alltså att försöka bryta ned och 

konceptualisera den insamlade data som framkommit i intervjuerna. Detta gjordes primärt för 

att kunna identifiera respondentens huvudfokus i relation till studiens frågeställningar. Detta 

förfarande repeterades efter samtliga intervjuer tillsammans med en mer djupgående selektiv 

kodning enligt Thornberg & Forslund Frykedals (2015) definition av selektiv kodning inom 

Grounded Theory. Datamaterialet analyserades och ett antal kärnkategorier identifierades 

utifrån intervjupersonernas frekvent förekommande uttalanden (Thornberg & Forslund 

Frykedal, 2015). Då studien inte syftar till att skapa en modell eller ny teori kring de 

undersökta objekten frångicks de principer för dataanalys som förordas inom av Thornberg & 

Forslund Frykedals definition av dataanalys inom Grundad Teori så snart som ett antal 

kärnkategorier av koder för respektive frågeställning arbetats fram. Genom detta förfarande 

kunde respondenternas åsikter kondenseras och kopplas till studiens syfte och 

frågeställningar. Det praktiska kodningsarbetet skedde i ordbehandlingsprogrammet MS 

Word enligt en något förenklad version av de generella riktlinjer som Le Pelle redogör för i 
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sin artikel om kodningsarbete i MS Word (2004). Detta då det ansågs som ett relativt 

lättillgängligt sätt då jag redan var van vid mjukvaran och att datamaterialet bedömts vara av 

en storlek som kunde bearbetas på detta sätt. Exempel på kategoriserings- och 

kodningstabeller finns i Bilaga 5. 

Etik 
När respondentgruppen kontaktades förklarades syftet med studien, frivilligheten i eventuellt 

deltagande samt hur respondenternas eventuella deltagande och svar skulle behandlas 

konfidentiellt gentemot arbetsgivaren, detta genomfördes sedan ytterligare en gång under 

intervjun. Detta för att försäkra sig om att uppfylla en god forskningsetik (Bryman, 2011). 

Detta till trots bör noteras att tillvägagångssättet för urvalet av intervjupersonerna i viss 

utsträckning fortfarande påverkats av arbetsgivaren då denna försett studien med namn på 

avdelningschefer såväl som förslag på lämpliga avdelningar för studiens genomförande. När 

det rör presentationen av studiens resultat har bedömningen gjorts att konfidentielliteten 

kunnat bevaras och att intervjupersonerna inte går att härleda genom de publicerade citaten.  

 

Tillförlitlighet 

Ett antal operativa och metodologiska val har syftat till att säkerställa studiens tillförlitlighet 

och trovärdighet. Genom att förtydliga studiens frivillighet och att intervjupersonernas 

utsagor hanterats konfidentiellt var förhoppningen att intervjupersonerna känt sig trygga att 

uttrycka sina åsikter och upplevelser utan självcensur. Ytterligare kan nämnas att 

presentationen av studiens resultat syftat till att stärka studiens tillförlitlig- och trovärdighet 

genom att en stor mängd av studiens empiriska material redovisats i citatform. På detta vis 

anses analyser och tolkningar kunnat stärkas och göras transparenta. Detta har gjorts trots 

stilistiska problem knutna till empiriskt tyngda texter, så som till exempel bristande 

läsvänlighet. 
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Resultat 

Resultatet är indelat i fyra huvudkategorier som motsvarar studiens fyra initiala 

frågeställningar. Huvudkategorierna är i sin tur indelade i ett antal underkategorier vilka 

motsvarar studiens empiriska resultat. De underkategorier som presenteras understöds av citat 

som avser att illustrera underkategoriernas relation till avdelningschefernas uttalanden. De 

avdelningschefer som intervjuats benämns AC 1-5. 

Avdelningschefernas beskrivningar av arbetsbelastningen 

Det råder en relativ långtgående koncensus kring hur avdelningscheferna upplever sin 

respektive arbetsbelastning i allmänhet. De beskrivningar som framkommit kring 

arbetsbelastningen och dess påverkan och orsaker har indelats i ett antal underkategorier; Det 

delade ledarskapet, Personaladministrationen, Belastningens omfattning och konsekvenser 

samt Försvårande omständigheter. 

 

Det delade ledarskapet 

Avdelningscheferna som intervjuats befann sig i vitt skilda situationer i fråga om huruvida de 

hade en biträdande avdelningschef, ett administrativt stöd eller ensamma ansvarade för sin 

avdelning och dess personal. Däremot rådde en samsyn oavsett deras individuella situation, 

att givet avdelningarnas storlek var en biträdande avdelningschef en förutsättning för att 

kunna fullfölja uppdraget. Att ha en biträdande avdelningschef beskrevs inte bara som en 

operativ avlastning utan även som något som möjliggör ett utökat utvecklingsarbete, ledighet 

och diskussioner kring verksamhetens styrning. Detta framkom, av de avdelningschefer som 

helt saknade biträdande chef och själva ansvarade för hela verksamheten, att allt mindre tid 

kunde läggas på annat än det operativa här-och-nu-arbetet. 

”Vi har delat upp jobbet så att vi har, vi har, hon jobbar med scheman och fixar alla dem här 

behörigheterna vid nyanställningar och när det är intro för nyanställda …medan jag har 

ekonomin och liksom det övergripande verksamhetsansvaret.”  AC 2 

”…varit en viktig fråga att driva, till att få en biträdande chef för att det är helt omöjligt att 

driva en sån här verksamhet utifrån att ha så många underställda och ha så många olika delar i 

vårdkedjan som gör alltså att min arbetssituation har förändrats tack vara att jag fick en 

biträdande chef. ” AC4 
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Administrationen 

När avdelningscheferna beskrev sin allmänna arbetsbelastning spenderades mycket tid med 

att beskriva omfattningen av det administrativa arbetet i allmänhet och det 

personaladministrativa arbetet i synnerhet. Detta var ett återkommande inslag under samtliga 

intervjuer där det administrativa arbetet beskrivs som det enskild största och viktigaste 

arbetet. Det administrativa arbetet bidrar också till en inte oansenlig mängd frustration då 

denna del av arbetet ses som en grundförutsättning för att verksamheten ska fungera och 

därför kategoriskt prioriteras över alla andra uppgifter. Däremot vittnar flera 

avdelningschefer om att de eventuella biträdande avdelningscheferna och/eller administrativa 

stöden på avdelningarna ger andrum i frågan om det administrativa arbetets belastning. Ett 

antal av intervjupersonerna berättar att trots att avdelningarna i fråga har administrativ 

avlastning spenderas en majoritet av arbetstiden med just dessa uppgifter. 

”Det som aldrig får prioriteras bort är ju arbetet i personalsystemet.” AC 3 

”Och sedan schemaläggning ja, det hör ju ihop med hela personaldelen men schemaläggning 

tar väldigt mycket tid av både mig och min biträdande….Även för mig så är det daglig 

bemanning, rekrytering av personal” AC 4 

”Ja, man kunde ju tycka att avdelningschefens jobb är att ha visioner och tänkta framåt och 

utveckla men sånt tror jag knappt någon avdelningschef ägnar sin tid åt. Jag har då inte träffat 

något i alla fall. Det jag ägnar mig åt är ju bara att se till att det finns folk och administrera 

runt det.” AC 5 

 

Belastningens omfattning och konsekvenser 

Denna underkategori samlar synpunkter och tankar från avdelningscheferna kring 

arbetsbelastningens rimlighet, vad som upplevs som tvingande och belastningens påverkan på 

möjligheten till återhämtning. 

Avdelningschefernas subjektiva uppfattningar om belastningens rimlighet överlappade i stort 

varandra. När intervjupersonerna fick frågan om de upplevde sin respektive belastning som 

rimlig utrycktes det relativt unisont att rollen som avdelningschef inte upplevdes som just 

rimlig. Under svaren på denna fråga vädrades vad som under analysen betecknats som 

påtaglig frustration och irritation hos flera av de tillfrågade. Däremot fanns det 

intervjupersoner som uttryckte att rimligheten i uppdraget berodde på huruvida oförutsedda 

händelser inträffade i verksamheten eller inte. 

”Jag anser inte att det är rimligt, det är inte en rimlig situation.” AC 1 
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”Det är lite olika, ofta känns det ganska rimligt, när inget tillstöter och allt flyter på. Det man 

kan känna är att under den period då man ska ha medarbetarsamtal så tar ju varje samtal 1-

1,5h plus förberedelser minst. Då går det ju otroligt mycket tid åt till det och då har man ju inte 

tid till att det andra oförutsedda. Så, så vissa perioder av året så känner man ju att det är 

svårt.” AC 3 

”Men arbetsbördan är ju alldeles för stor, det är ju så.” AC 4 

”Det är en omöjlig uppgift. Så mina synpunkter som jag ska lämna ifrån mig när jag går vidare 

är att vi bör jobba i mindre grupper.” AC 5 

 

Arbetsbelastningen för såväl de intervjuade avdelningscheferna och deras kollegor i 

organisationen skapar enligt en majoritet av intervjupersoner en situation där inarbetad tid 

och semester motvilligt utnyttjas samt att man undviker att lämna sina uppdrag för att till 

exempel delta i utbildningar. Detta då det saknas effektiva strukturer för att hantera det arbete 

som måste fortlöpa under ledigheten och istället resulterar i stora arbetstoppar före och efter 

ledighet. Vissa intervjupersoner uttryckte att detta resulterade i att ledighet inte tas ut då 

ledigheten upplevs som för kostsam på kort sikt. Ytterligare en konsekvens av denna 

arbetsbelastning är att fritiden utgör den buffert på vilken ordinarie uppgifter hanteras. 

”Ja alltså det handlar ju om att jag får gå till grannen som har precis lika många som jag och 

så säger jag att jag skulle behöva vara flexledig[…] Man har som arbetat in alla moment som 

man kan tänkas förutspå ska hända innan man går på sin flexledighet […] när man kommer 

tillbaka(får man) ta hand om de administrativa effekterna av det.” AC 1 

”[…]man får ju alltid jobba jättemycket innan och jättemycket efter för att få det att fungera. 

Många gånger är det ju värt det men det är jobbigt. Jag försöker prioritera det. Mycket 

kompetensutveckling sker ju på fritiden, läser chefstidsskrifter och artiklar.” AC 3 

”Men visst blir det mycket, både flex- och övertid. Det blir det. Hur jag än gör blir det så. Och 

där är ju inte riktigt övertiden okej, det är den inte. Men så är det. Men jag har ju blivit bättre 

på att också ta ut ledigheter, även om man varenda ledighet man har blir straffad. Det är ett 

helvete innan och ett helvete efter.” AC 4 

”Det blir ju så att om man vill vara ledig är det jättestressigt innan och när man kommer 

tillbaka finns det hur mycket arbete som helst som måste göras. Därför blir det enklare att bara 

inte ta ut den lediga tiden.” AC 5 

 

En inneboende problematik i rollen som avdelningschef upplevs vara momenten och delarna 

av arbetet som inte går att styra över. Den avsaknad av autonomi, som infann sig hos 

cheferna när de till exempel förväntades delta i möten och utbildningar som för dem inte 



 

24 

 

kändes värdefulla, skapade stor frustration. Givet uppdragets natur för dessa avdelningschefer 

upplevdes denna inskränkning i förmåga att själv kunna disponera tiden som ett stort hinder 

för ett gott arbete.  

”Det förekommer en hel del mötesproffs här som inte gör annat än att gå på möten. Och ändå 

fast jag har sållat så hårt så är det dagar då jag har 4-5 möten och det går liksom inte att 

komma ifrån, det är tvingande möten. Almanackan ser ju ut som att man blir mörkrädd när man 

tittar på den! … Det är ju patetiskt! Det är det är det är! Det är ju inte produktivt.” AC 1 

”Ja, men alltså det är nog mängden alltså av möten totalt som… Men det är väl dem här 

mötena för avdelningscheferna för VO-medicin och för hela NUS och sen MLA-möten och 

sedan professionsmöten. Det blir helt enkelt väldigt mycket möten. Som man kan tycka att när 

dem inte ger något stjäl dem tid. Som hade kunnat läggas på något annat.” AC 3 

 

Försvårande omständigheter 

Denna underkategori innehåller beskrivningar av de delar av verksamheten, rollen och 

organisationen som upplevs skapa en högre arbetsbelastning än en sorts subjektiv normnivå. I 

denna underkategori nämns personalomsättning och rekrytering som försvårande 

omständigheter tillsammans med en hög korttidsfrånvaro. 

Ett antal av de verksamheter som besöktes under intervjufasen av denna studie beskrev en 

hög personalomsättning och en mängd problem som förknippas med detta. Bland annat 

nämndes att en hög personalomsättning i allmänhet leder till komplicerade grupprocesser och 

en ständig resursåtgång gällande upplärning. Denna beskrivning kompletterades med åsikter 

om hur mycket tid som spenderades i de faktiska rekryteringarbetet.  

”Ja, i vår verksamhet är det ändå så att vi har ett visst antal personer så det blir en viss 

personalomsättning varje år för jag har många som kommer in hit i verksamhet som det första 

jobbet de har. Och det gör ju att man har, även om vi har system för det omhändertagandet, 

men det det innebär också att omändring av schema sker oftare i och med att det är så många 

byten av människor[…]ja, hur vi än jobbar med systemen internt så kommer vi inte riktigt åt att 

göra så att det flyter bättre.” AC 4 

”Just nu är vi inne i en period nu där vi ändå har haft relativt enkelt att rekrytera men det här 

går ju i vågor och just nu så har vi haft lite flow […] det ger en annan förutsättning. ”AC 4 

”En väldigt hög personalomsättning gör att vi inte hittar något lugn i gruppen. Om alla skulle 

stanna så skulle man lära sig rutiner och arbetssätt. Enormt mycket tid går åt till rekryteringen, 

intervjuer, referenser, allt sånt och jag tycker att HR här skulle kunna göra mycket mycket mer. 

Sånt här tar ju väldigt stor arbetstid av mig.” AC 5 
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Avdelningscheferna uttrycker samstämmigt att en mycket stor del av deras totala arbetstid 

spenderas med korttidsbemanning för at täcka framförallt sjukfrånvaro och 

VAB/föräldraledighet. Denna arbetsbelastning lindras för vissa av avdelningscheferna tack 

vare avlastning från biträdande avdelningschefer eller annat administrativt stöd. 

 

”[…]vi har haft otroligt mycket sjukfrånvaro den här våren så nästan båda vårs 

tid(avdelningschef och biträdande) har gått åt till att försöka få tag i personal”. AC 2 

”[…]att lösa frånvaro när någon är sjuk, eller borta av andra skäl så tar det otroligt mycket 

tid. Det kan vara en halv dag att få ut en nattsköterska till exempel och då måste jag ju släppa 

allt annat för det är ju det viktigaste, man måste ju ha tillräckligt många på varje pass. Så ser 

det ju ut.” AC 3 

” Hur upplever du din arbetssituation i allmänhet, hinner du med?” Intervjuare 

”Nej, det som tar huvudsakliga tiden är ett jobba med korttidsbemanningen.” AC 5 

 

Avdelningschefernas beskrivningar av stress och hälsa 

Beskrivningen av arbetsbelastningen och situationen på arbetet har i flera fall följts av en 

kommentar eller beskrivning om symptom som traditionellt förknippas med 

utmattningssyndrom. Detta avsnitt är indelat i vad som uttryckts som hälso-, stress- och 

välmåendekonsekvenser av den situation som avdelningscheferna befinner sig i samt vad 

avdelningscheferna uppfattar som orsakerna till dessa känslor.  

Chefernas välmående 

Sömnsvårigheter och en känsla av otillräcklighet sammanfattar i stort de stressrelaterade 

konsekvenser som informanterna lyft. För flera av intervjupersonerna upplevdes det som 

svårt att mentalt faktiskt lämna jobbet på jobbet utan arbetet hade börjat blöda in i privatlivet 

i allt tilltagande omfattning. Detta har i vissa fall resulterat i vad som beskrivs som sömnlösa 

nätter. Ytterligare en känsla som förmedlades var hur den ständiga bortprioriteringen av vad 

som uppfattas som viktiga uppgifter gav en känsla av personlig otillräcklighet, att den 

uppkomna situationen beror på personliga tillkortakommanden. 
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”Och så vart jag sjuk en dag, efter att ha vaknat kl. 2 på natten så som jag gjort i två månaders 

tid. Jag hade huvudvärk. Då ville min chef prata om det men då sa jag att det spelar fortfarande 

ingen roll om vi pratar om detta, jag har för mycket att göra. Det chefsstöd jag blivit utlovad 

lyser med sin frånvaro. Det finns ingen som avlastar, är jag sjuk en dag är allt kvar när jag 

kommer tillbaka. Jag anser inte att det är rimligt, det är inte en rimlig situation.” AC 1 

”Det har jag varit lite sömnlös över måste jag erkänna. Den här våren har varit lite värre än 

vanligt och ändå så måste jag väl snart börja räkna mig till den rutinerade skaran chefer.”   

AC 2 

”Men det är jättemycket och det är ofta när man kommer hem att man känner att man 

fortfarande är kvar i jobbet och att man man, är fortfarande sorterar, tänker och funderar på 

dagen som varit.” AC 3 

”[…]men visst är det så att det periodvis är svårt att sova.” AC 4  

”Man känner sig ju otillräcklig i den roll jag har idag.” AC 5 

 

Orsaker 

När avdelningscheferna talar om varför de upplever sin hälsosituation som de gör 

utkristalliseras ett antal upplevda orsaker för såväl en god hälsa som upplevda hälsoproblem. 

Den ständiga arbetsbelastningen och den resulterande tidsbristen förklaras av flera 

intervjupersoner som orsaker till bland annat en känsla av otillräcklighet, dåligt samvete och 

sömnstörningar. Utöver detta så uttrycktes även en stöttande Verksamhetschef 

(avdelningschefernas överordnade, härefter VC) som en buffert i fråga om belastning. Att ha 

en god dialog och relation med sin VC ger energi och bidrar till välmående. Som kontrast till 

de positiva effekterna av en stöttande VC beskrivs av en annan avdelningschef som avslutade 

sin anställning på grund av en dålig relation med och bristande stöd från sin VC.  

”Jag är så pass gammal och har jobbat i så pass många år att jag accepterar inte det här för 

det här när det började komma krav uppifrån att varför jag inte deltog i möten som jag tidigare 

prioriterade bort. Jag sa att jag prioriterade bort det, solklart, jag prioriterar bort det för att 

jag anser inte att det är viktigt. […] Men nu när det fortsätter och man [läs ”jag”] tar upp hur 

stor min arbetsbelastning är och jag har för mycket arbetsbelastning och så får jag frågan om 

jag vill gå till en psykolog på företagshälsovården. Nej sa jag, jag behöver inte prata med 

någon för att hantera min stress utan jag behöver att någon ser över min belastning. Jag hinner 

inte med. […]Då kände jag att då är man ju inte klok på en fläck och jag tänker inte knäcka mig 

själv. Då får det vara.” AC 1 
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”Att det är där det kommer in att man som avdelningschef behöver man en väldigt bra chef 

själv, som stöttar en i alla situationer. Och vi har ju suttit i möten om det här och jag känner ju 

att jag har ett väldigt bra stöd.” AC 2 

”Nej jag tror att gruppen känner sig ganska nöjd, i alla fall får man den bilden när man har 

medarbetarsamtal att dem är nöjda och att dem inte tycker att dem saknar något så men det är 

väl mitt dåliga samvete eller frustration att man skulle vilja göra det bättre och enligt 

skolboken. Men det inte går för att tiden inte räcker till.” AC 3 

”Så om jag skulle hårdra det så skulle jag säga att det(min tjänst) är ungefär 150 %, som skulle 

vara behovet med då är det ju prioriteringar hela tiden. Men å andra sidan är det ju då svårt att 

göra att bra jobb, för vissa saker behöver man faktiskt tid för.” AC 4 

”Man känner sig ju otillräcklig i den roll jag har idag. Man känner inte riktigt att det är 

chefsuppgifter som man gör. Så kan jag säga.[…] Man hinner aldrig liksom tänka på hur ska 

man ha det till hösten, hur blir det då? Och det ger ingen möjlighet till planering och 

utveckling.” AC 5 

 

Möjlighet att leva upp till de formella kraven 
Då samtliga avdelningschefer beskrivit arbetssituationer där tiden inte räcker till åt alla 

uppdrag som de är ålagda att göra krävs det enligt utsagor ständiga prioriteringar och 

omprioritering. De bortprioriterade uppgifterna överensstämmer med varandra i stor 

utsträckning mellan avdelningscheferna. Förenklat så är det de uppgifter som inte är absolut 

nödvändiga för den dagliga driften av verksamheten som riskerar att prioriteras bort. Hos 

flera intervjupersoner överensstämmer de mest frekvent bortprioriterade uppgifterna de 

uppgifter som också uttrycks vara de mest givande och inspirerande.  

”Om vi återigen vänder på det, är det något du känner att du över tid, kontinuerligt prioriteras 

bort?” Intervjuare 

”Mmm, utvecklingsarbete.[…] Då är det ju utvecklingsarbetet som prioriteras bort.” AC 2 

 

”Ja det är ju utvecklingsarbetet. Det är ofta, det är det som det finns minst, det är det som går 

att prioritera bort. Sen är det ju inge bra att man gör det men det är alltid det som får stryka på 

foten när det är mycket att göra[…]” AC 3 

 

”För att sammanfatta, kan man säga att det du uppskattar mest handlar om relationer och 

utveckling?” Intervjuare 

”Mhmm, det är ju det som är det roliga. Fast det är ju väldigt lite tid med det som man lägger 

på det, eller hinner.” AC 3 
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”Jo, jag mår väl som bäst när man märker att, då man jobbar med olika förändrings- och 

förbättringsprocesser att man märker att det landar.” AC 4 

[…] 

”Vad är det som bortprioriteras då?” Intervjuare 

”Det är ju allt utvecklingsarbete, generellt är det ju så… Helheten får det ju dock tummas på 

hela tiden. Det blir alldeles för mycket här-och-nu-situationer som ska lösas.” AC4 

  

Vissa avdelningschefer ansvarade för hela vårdkedjor där flera olika typer av verksamheter 

ingår, där bortprioriterades ofta de specialiserade grupperna till förmån för de mer 

administrativt krävande grupperna. 

”Jag upplever ju att eftersom de är så få och att det är personer som är högt motiverade och 

väldigt kapabla att klara sig själv blir det som att man låter som att ja men dom sköter sig själv. 

Sticker in huvudet någon gång i mellan och och kollar om läget verkar vara under kontroll.” 

AC 1 

Dessa prioriteringar motiveras ofta av att det uppgifter som utförs helt enkelt inte går att 

bortprioritera. Det handlar om bland annat om personaladministration och de strukturella 

delarna av uppdragat så som medarbetarsamtal som anges vara svåra att bortprioritera. 

”[…]det är ju korttidsbemanningen och schema som tar för vansinnigt mycket tid. Det kan jag 

känna, det får man ägna mycket tid åt. I stort sätt hela tiden. Sen utöver det ska man hinna med 

medarbetar- och lönesamtal. Jag känner ju tillexempel personalen lite dåligt eftersom jag varit 

här en kort tid och att det är många nya men ändå ska jag ha medarbetarsamtal med samtliga 

anställda.” AC 5  

 

Arbetssituationens upplevda effekt på chefskapets kvalitet 
Att den arbetssituation som existerar påverkar chefskapets kvalitet var ett av 

grundantagandena i denna studie. I detta avsnitt presenteras tre underkategorier för 

konsekvenser som avdelningschefernas arbetssituation leder till. Dessa underkategorier är; 

Utvecklingsarbetet, Långsiktigheten och Närheten till medarbetarna och verksamheten. 

Utvecklingsarbete 

Avdelningscheferna nämner i sina intervjuer de uppfattade kvalitetsproblemen med, eller 

avsaknaden av fokus riktat mot, utvecklingsarbete i allmänhet. Som nämns i föregående 

avsnitt är utvecklingsarbetet inom verksamheten och kliniken något som återkommande 
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bortprioriteras på grund av hög arbetsbelastning. Det uttrycks en vilja att arbeta med dessa 

frågor och att de upplevs som viktiga för verksamheten men att mer aktuella frågor trumfar. 

”I längden går det ju inte[att bortprioritera utvecklingsarbetet]. Under åren har vi ju haft det 

här med sjuka hus i flera omgångar och det tär ju. Det är ju också sånt som tar mycket med 

energi. Då stannar ju liksom allt annat av före och efter. […] När vi då fått dra ned vårdplatser 

så hade vi en glansperiod och kunde då jobba med utveckling och fick ordningen och reda på 

avdelningen. Men eftersom vi fått flytta flera gånger så har allt sådant avstannat.” AC 2 

”Sen är det ju inge bra att man gör det men det är alltid det som får stryka på foten när det är 

mycket att göra, är det mycket medarbetarsamtal är det, plus att man ska göra det vanliga med 

schema och allt det arbetet, det fortsätter ju. Och det man kan rucka på är ju det här med 

utvecklingen. Och då är det ju för hela verksamheten och det är ju inte bara för avdelningen 

utan också för medarbetaren.” AC 3 

 

Långsiktighet 

De ständiga omprioriteringarna som måste göras för att få den dagliga verksamheten att gå 

ihop uttrycks av flera chefer som skadlig för och i stort sett omöjliggör en långsikt planering 

av verksamheten. Detta påverkar verksamheternas möjligheter att utvecklas och undvika att 

göra om samma misstag.  

”Ja, hur mycket jag än försöker ha, jag är ganska strategisk i mitt tänk och har en plan för olika 

saker, men hur man än planerar så räcker man inte till.” AC 4 

”Man hinner aldrig liksom tänka på hur ska man ha det till hösten, hur blir det då? Och det gör 

att ingen hinner med någonslags framåttänkande. Man hinner inte jobba med samarbete och 

arbetssätt. Allt är här och nu. Det saknas vyer. Här hinner jag inte med någon sorts utveckling, 

även om jag utser uppdrag till anställda så hinner dem inte heller med att göra det jag ålägger 

dem. Det är bara till att jobba med det dagliga som gäller. Väldigt lite blir lagt till utveckling.” 

AC 5 

 

Närhet till medarbetarna och verksamheten 

Något som återkommit under samtliga intervjuer är hur avdelningscheferna upplever sig 

distanserade från såväl det långsiktiga och dagliga arbetet på avdelningen som från sina 

medarbetare. De administrativa och formella uppgifterna som ålagts dem låser dem i många 

fall till att sitta på möten eller på sina arbetsrum och inte som många av dem önskar, ute och 

aktivt verka i verksamheten och arbetsgruppen.  
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”Då skulle jag vara med mer ute på avdelningen och kommer bort ifrån det här att man inte, 

man tar det korta samtalet ute i korridoren och i och med att vi har ganska mycket ny personal 

så […] kunde vara till hjälp i verksamheten. […] Men idag skulle det också fylla funktionen att 

man skulle framstå som intresserad av vad som görs och insatt. Att man förstår bättre.” AC 2 

”Det är svårt att se alla individer när man har väldigt många, att ge dem återkoppling och 

feedback. Det blir ju mycket svårare. Och det blir ju mer och mer på gruppnivå än på 

individuell nivå många gånger. Det blir […]att man ger återkoppling till hela 

professionsgruppen eller på arbetsplatsträffar för det är ju sällan man hinner med individen.” 

AC 3 

”Jag har sagt och kommer att säga att någon behöver ju vara ute på golvet här som ser vad 

som händer. Det hinner man inte idag som avdelningschef.” AC 4 
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Analys  

De centrala resultat som framkommit i denna studie kan sammanfattas som att 

avdelningscheferna på grund av en allt för hög arbetsbelastning ständigt tvingas bortprioritera 

vissa typer av uppgifter, något som i förlängningen skapar en känsla av otillräcklighet i den 

aktuella rollen.  

Samtliga avdelningschefer i denna studie beskriver en situation där de uppgifter som 

värdesätts högst bortprioriteras på grund av den mängd av personaladministrativt arbete som 

måste utföras. VLLs organisationsstruktur har skapat en situation där avdelningscheferna ser 

sin arbetstid absorberad av administrativa uppdrag, obligatoriska möten och 

korttidsbemanning på bekostnad av långsiktigt verksamhetsansvar. Den förändring som VLL 

genomgått under de senaste två decennierna i fråga om centraliserat administrativt stöd och 

ökade uppgifter för första linjes chefer följer den utveckling som skett inom svensk sjukvård i 

stort. Avdelningschefer beskriver situationer där de frekvent tvingas bortprioritera sådant 

arbete som inte är absolut nödvändigt för den dagliga driften av sina avdelningar. 

Spännvidden i fråga om arbetsuppgifter upplevs av avdelningscheferna som ett problem och 

något som framtvingar tuffa kompromisser i fråga om vad som hinns med. Andersson-Felé 

(2008) har i sin text beskrivit just denna ökning av första linjes chefers ökade administrativa 

uppdrag genom en rationaliseringsprocess som resulterat i minskad administrativ avlastning. 

Denna minskning av administrativa stöd är något som intervjupersonerna återkommer till 

gång efter annan i samtalen. Uppgifter som av avdelningscheferna ses som verkligt 

värdeskapande, så som utvecklingsarbete, planering och allmän framsynthet får stryka på 

foten då den dagliga verksamheten kräver deras uppmärksamhet. 

I samband med att avdelningscheferna beskriver sitt ständiga bortprioriterande av vissa 

uppgifter påtalas vilka konsekvenser detta får för de enskilda underställda i verksamheterna. 

De anställda uttrycker att de inte blir sedda och avdelningscheferna beskriver situationer där 

de inte känner de underställda som de förväntas ha medarbetarsamtal med och leda arbetet 

och utvecklingen för. Socialstyrelsens lägesbeskrivning från 2003 (Socialstyrelsen, 2003a) 

påtalar att en chefs faktiska kontrollspann i slutändan bestäms av relationen mellan gruppens 

storlek och chefens uppgifter. Inom de verksamheter som denna studie genomförts beskriver 

avdelningscheferna en stor diskripans mellan vad som förväntas utföras och vad det faktiskt 

finns både tidsmässiga och monteära resurser för. En av de avdelningschefer som intervjuats 

har ansvar över ett 45-tal medarbetare spridda över en komplett vårdkedja. Denna 

avdelningschef saknade avlastning från biträdande avdelningschef, sektionschef eller annat 
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administrativt stöd och var därför ensam ansvarig för alla personalfrågor, den ekonomiska 

styrningen, verksamhetens utveckling samt mottagande och inslussning av studenter och 

nyanställd personal. Den målsättning som VLL har för ledare i organisationen som står 

skrivna i såväl chefskontrakt som Personalvision 2015 (Bilaga 3 och 4) och innefattar bland 

annat ett ledarskap grundat i relationen mellan medarbetaren och chefen. Visionen är att 

genom en personlig inblick i den enskilde medarbetarens situation kunna lyfta och utveckla 

hen i dess roll på arbete. Dessa målsättningar upplever flera av avdelningscheferna som helt 

orimliga.  

Denna målsättning från de intervjuade avdelningscheferna, att göra ett bra jobb, givet de 

faktiska möjligheterna att utföra det ålagda uppdraget resulterar i en frustration och känsla av 

otillräcklighet. Flera av intervjupersonerna upplever att de ständiga prioriteringarna och 

känslan av att hela tiden ligga efter leder till olust i arbetet. Karasek beskriver stress som ett 

resultat av relationen mellan en individs kontroll och handlingsutrymme givet de krav som 

ställs på hen i arbetet (Karasek & Theorell, 1990). Avdelningscheferna berättar alla om 

perioder av sömnsstörningar som av dem förklaras av arbetsbelastningen. En känsla av 

otillräcklighet och dåligt samvete över de val som de upplever sig tvingade till anges som 

bakgrund till dessa sömnstörningar. Sömnstörningar, känslor av otillräcklighet och dåligt 

samvete nämns samtliga som förstadier och symptom som förknippas med 

utmattningssyndrom (Larsdotter, 2012). Ett flertal avdelningschefer kommenterar själv vad 

de kallar för ”utbrändhetstendenser” eller liknande utifrån frågor om sin egen stress. 

Vetskapen om symptomens betydelse torde inte vara tillräcklig för att lindra orsakerna till 

dem. Hög arbetsbelastning skapar en situation där avdelningscheferna tvingas till, i deras 

ögon, omöjliga val som i sin tur resulterar i otillfredsställelse och långvarig stress. 

Att söka att förklara varför denna situation har uppkommit innebär att rikta blicken mot den 

förändring som den svenska sjukvården som helhet genomgått under de senaste decennierna.  

VLL utgör en del av den svenska sjukvården, en nationell verksamhet som i sin helhet under 

två decennier tappat 50 % av den administrativa personalen (Ibsen et al., 2011). Att en sådan 

organisation och verksamhet noterar tryck från de egna leden i fråga om avsaknad av 

administrativ avlastning framstår som naturligt. De förändringar som skett har genomförts i 

syfte att skapa en effektivare och all väsentlighet bättre verksamhet (Fotaki, 2007). Dessa 

strukturella förändringar som skett parallellt över stora delar av Västeuropa har i grunden 

omdanat sjukvårdens verksamheter till plattare och magrare organisationer med bland annat 
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tveksam möjlighet till goda relationer mellan arbetsgivare och arbetstagare (Andersson-Felé, 

2008).  

Arbetsbelastningens omfattning beskrivs som det enskilt största hindret för 

avdelningschefernas möjligheter att utföra vad de bedömer som ett gott arbete. Den 

organisationen och verksamheten som beskrivits i intervjuerna har stora personalgrupper, 

begränsade administrativa stödfunktioner och mycket vidlyftiga förväntningar kring vad 

enskilda avdelningschefer ska kunna åstadkomma. Avdelningscheferna talar om mindre 

arbetsgrupper som en tänkbar lösning tillsammans med en större autonomi i frågan om vilka 

frågor som kräver deras engagemang. Denna organisationsstruktur upplevs skapa orimliga 

arbetssituationer som lämnar intervjupersonerna med en känsla av otillräcklighet och 

personligt tillkortakommande givet de tuffa prioriteringar som krävs för att få ihop 

verksamheten. 

”Jag känner att det finns punkter där ansvarsstorlek och arbetsgrupp möter 

varandra. Där det inte spelar någon roll hur duktig du är som chef utan då 

strukturen faktiskt spelar en stor roll för möjligheterna [att göra ett bra jobb].”  

AC 1 
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Diskussion 

Nedan kommer resultatet i sin helhet att diskuteras och avsnittet avslutas med ett antal förslag 

kring vidare forskning på området. Detta följs sedan av en allmän diskussion kring 

metodvalen i denna studie samt vilka konsekvenser dessa val har fått för studiens resultat. 

Resultatdiskussion 

Ett föga provocerande grundantagande som funnits med mig som författare under denna 

studie är att en övergripande strukturell förändring av vilken organisation som helst kommer 

att påverka organisationens medlemar. Den förändring som den svenska sjukvården som 

helhet genomgått sedan framförallt 1970-talet har skapat en verksamhet som idag står långt 

ifrån tanken om den betonggrå, folkhemstrygga, socialdemokratiska monoliten som kan leva 

kvar i tankevärlden när den offentliga förvaltningen diskuteras. Genom de senaste årtiondena 

har den svenska sjukvården försökt anpassa sig till förändrade krav och resursmässiga 

förutsättningar. I samklang med förändringar i övriga Västeuropa har den svenska sjukvården 

i takt med ökat inflytande från NPM-ideal försökt få det offentliga att likna det privata. 

Arbetet med att omdana den svenska sjukvården har spelat på samma strängar om sparsamhet 

och rationalitet som legat till grund för svenska offentliga förvaltningen som helhet. De platta 

och magra organisationer som skapats i syfte att bedriva en effektivare verksamhet har i 

grunden förändrat hur organisationens medarbetare upplever sin vardag. Att skapa en mager 

och effektiv organisation på bekostnad av möjligheten till instrumentell och informativ 

avlastning som chefer upplever sig behöva framstår som problematiskt. Framförallt när 

Karaseks krav-kontroll-modell används för att förstå avdelningschefernas stress. 

Arbetsbelastningen och tillgången till avlastning är ett resultat av organisationsstrukturen. 

Organisationsstrukturen i sig själv definierar i grunden medarbetarnas möjligheter att prestera 

i den givna organisationen. Att samtliga avdelningschefer som intervjuats i denna studie 

unisont uttrycker sömnstörningar och konstant hög arbetsbelastning är ett strukturellt problem 

som rimligen inte kan hanteras av enskilda individer utan som kräver större grepp för att 

verklig förändring ska kunna komma till stånd.   

De intervjupersoner som denna studie riktade sitt intresse mot har varit individer som trots 

vitt skilda verksamheter och förutsättningar beskrivit sina respektive arbetssituationer 

förvånande lika. De beskriver en arbetssituation som helt och hållet dikteras utifrån den stora 

arbetsbelastningen som framförallt utgörs av korttidsbemanning och personaladministrativt 

arbete. Arbetsbelastningen beskrivs av ett flertal av intervjupersonerna som orimlig i fråga 



 

35 

 

om antalet underställda och det allmänna ansvarsområdet. Arbetsbelastningen är sådan att 

den inte upplevs hanterbar inom ramen för en heltidsanställning utan avdelningscheferna 

hanterar detta genom övertidsarbete i varierande utsträckning. Den övertid som arbetas går att 

använda i form av kompensationsledighet men då det saknas lämplig avlastning i fråga om 

avdelningens administrativa och operativa arbete under ledighet avstår flera avdelningschefer 

från att ta ut denna ledighet. Det har skapats en situation där arbetsbelastningen leder till en 

känsla av personligt tillkortakommande hos intervjupersonerna.  

Denna organisationsstruktur är i mina ögon inte en produkt av någon illvilja eller avsaknad av 

förståelse från verksamhetsledningen kring delar av den problematik som uppstått. Den 

förändring som VLL genomgått är något som många offentliga organsationer genomgått 

parallellt under de senaste decennierna. Givet en förändrad syn på välfärden som helhet, 

samhället krav och förväntningar samt en förändrad vårdtyngd har en tidigare organisatorisk 

koloss sökt att följa med och parera. Organisationen har försökt att finna nya sätt att 

strukturera sin verksamhet för att prestera så goda resultat som möjligt givet sina 

förutsättningar. Detta förtar å andra sidan inte det faktum att det skapats en 

organisationsstruktur, genom en ackumulering av mindre verksamhetsförändringar som var 

för sig genomförts med goda intentioner, som i många fall resulterat i en ohållbar operativ 

verklighet. 

Avdelningscheferna beskriver hur de ofta inte känner alla medarbetare på sina avdelningar då 

personalgrupperna är stora och personalomsättningen hög. Detta blir ett påtagligt problem då 

de förväntas genomföra årliga medarbetarsamtal med sina anställda och planera och 

möjliggöra den yrkesmässiga utvecklingen för dessa personer. Den ständiga 

bortprioriteringen av avdelningens utvecklingsarbete resulterar, förutom i dåligt samvete, i att 

verksamheten saknar förmåga att lära av sina misstag och på så vis över tid inte lyckas höja 

kvaliteten i arbetet på ett tillfredsställande sätt. Detta blir för mig ett tydligt exempel på att 

organisationens målsättningar, såväl i det lilla som i det stora, krockar med den 

organisationsstruktur som skapats. Att förvänta sig ett modernt och relationsbaserat ledarskap 

från personer som samtidigt förväntas vara ansvariga över en hel vårdkedja med 50 

medarbetare framstår som orimligt då kraven på individen inte motsvaras av individens 

möjlighet att operativt hantera dem.  

En personlig reflektion är att Socialstyrelsen redan 2003 flaggade för problematiken 

förknippad med stora arbetsgrupper och kontrollspann. Detta till trots existerar idag ett stort 

antal avdelningar med väl tilltagna arbetsgrupper inom VLL. Att detta skett trots att 
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problematiken lyftes för 12 år sedan kan antingen ses som ett resultat av en ovilja att hantera 

frågan, en oförmåga att hantera frågan eller okunskap om att problematiken existerar. Oavsett 

vilket tyder det på att New Public Managements ideal om en flexibel och dynamisk offentlig 

förvaltning i frågor som denna känns påtagligt avlägsen.   

Den organisation som undersökts i denna studie ser jag som välmenande, ambitiös och 

genomsyrad av motiverade och drivna medarbetare som inget annat önskar än att bistå sina 

patienter med den bästa vården som går att frambringa. Ett problem uppstår dock när 

organisationens övergripande målsättningar inte förankras i den operativa verkligen där den 

ska implementeras. Att arbeta långsiktigt med utveckling av såväl medarbetare som med 

verksamheten samtidigt som korta informationsvägar och effektivitet eftersträvas framstår 

närmast som en våldsam övertro kring vad individer orkar med över tid. Den svenska 

sjukvården står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning och patienter med allt 

komplexare tillstånd. Detta ska hanteras av en yrkeskår av vårdpersonal som i dagsläget 

uttrycker sig vara på bristningsgränser för vad som är genomförbart med den aktuella 

bemanningen.  

Avdelningschefernas roll inom VLL är elementär för att skapa en välfungerande 

sjukvårdsorganisation. Det är därför beklagligt att avdelningscheferna beskriver sina 

situationer som orimliga. Kontrollspannet dikteras, som tidigare nämnts, av de uppgifter som 

förväntas utföras. Det skulle gå att skapa arbetsgrupper med en nästan obegränsad mängd 

anställda om chefens arbetsuppgifter skalas av till att likna en galjonsfigur mer än en modern 

ledare. Där i ligger det paradoxala i mina ögon, ett modernt, relationsbaserat ledarskap som 

bygger på en ansenlig mängd personlig kontakt tillsammans med ett övergripande 

verksamhetsansvar med såväl utvecklings- som förvaltningsuppdrag framstår inte som 

realistiskt. Framförallt inte i en organisation som rationaliserat bort många av de 

administrativt avlastande funktionerna under en flagga av effektivisering och bättre 

resursanvändning. I dagsläget vill de intervjuade medarbetarna så det bokstavligt värker i en 

verksamhet där det inte är möjligt att fullgöra sina förpliktelser.  

I mina ögon skulle det krävas en jämkningsprocess i fråga om vilken typ av uppgifter som 

faktiskt bör utföras av avdelningschefer inom organisationen och den rollbeskrivning som 

finns i dagsläget. Det råder en allt för stor diskrepans mellan vad de enskilda 

avdelningscheferna upplever vara möjligt och värdefullt arbete i sina aktuella roller och vad 

organisationen förväntar sig. Ett steg i denna process är att utrusta avdelningscheferna med 

verktyg för att löpande kunna prioritera det som känns värdefullt och skänka ett ökat mått av 



 

37 

 

autonomi till dessa chefer som på kort sikt kan ge ro i att de själva får större kontroll över sin 

arbetssituation. Detta handlar i mina ögon om att bland annat revidera den mötesflora som 

finns inom VLL som helhet och att omvärdera vad som faktiskt kan anses vara 

värdeskapande för en avdelningschef att ägna sig åt. Detta skulle kunna vara ett första steg i 

att tackla den organisatoriska överbyggnad som tynger avdelningscheferna i deras dagliga 

arbete utan att behöva förändra storleken på arbetsgrupperna. Något som i nästa steg bör 

diskuteras på ett klarsynt sätt inom organisationen är den inneboende motsättningen mellan 

gruppens storlek och avdelningschefernas faktiska möjligheter att utföra uppdragen. Detta 

eftersom jag tenderar att hålla med en av de intervjuade avdelningscheferna i att det kommer 

en punkt då gruppstorlek och ansvarsstorlek möter varandra varefter de enskilda förmågorna 

ter sig vara av underordnad betydelse för möjligheten att utföra det ålagda uppdraget. 

För framtiden ser jag ett antal områden som skulle lämpa sig för vidare forskning. Det första 

området handlar om att göra en analys med fokus på hur genus påverkar ledarna inom VLLs 

möjligheter till stöd och utveckling. En absolut majoritet av de chefer som finns inom 

verksamhetsområdet Medicin är kvinnor med en gedigen vårdbakgrund. Att undersöka om 

det faktumet påverkar den arbetsbelastning som upplevs torde vara av allmänt intresse. 

Ett andra område som torde lämpa sig för vidare undersökning är att genomföra en studie 

med fokus på verksamhetscheferna (avdelningschefernas direkt överordnade chefer) och hur 

deras syn på ledarskap påverkar det stöd och avlastning som erbjuds avdelningscheferna.  

Metoddiskussion 

En tanke från min sida när denna studie inleddes var att de avdelningschefer som studien 

syftade att intervjua inte upplevde sin arbetssituation som rimlig. En medvetenhet om denna 

tanke från min egen sida var nödvändigt för att låta den färga insamling av data eller analys 

av data. Att välja en grupp individer vars arbetsbeskrivning innehåller uppenbara 

motsättningar kan självklart tyckas vara att rulla in en boll i ett öppet mål. Genom en 

medvetenhet om denna tanke syftade studien utformning som helhet motverka comfirmation 

bias och selektiv datainsamling. Den intervjumall som använts under samtalen med de 

utvalda avdelningscheferna utformades med detta i åtanke och intervjupersonerna fick i stor 

utsträckning leda samtalets gång. 

En försvårande omständighet har varit att den population från vilken ett urval gjordes 

definierades av det faktum att de haft en stor mängd underställda, som i denna studie 

definierats till fler än 35 stycken. Att upprätta kontakt med dessa individer och sedan boka in 
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ett lämpligt tillfälle för intervju visade sig vara bekymmersamt. Detta berodde inte på 

intervjupersonernas ovilja att delta i studien utan svårigheten bestod i att hitta en lämplig tid 

för intervju inte allt för långt in i framtiden. Intervjupersonernas vilja att delta i studien och 

att berätta om sin situation har tolkats som att de som grupp vill få till stånd en förändring. 

Detta har beaktats under analysen av det insamlade materialet då jag inledningsvis spekulerat 

i huruvida intervjupersonerna haft för avsikt att överdriva sin arbetsbelastning för att på så vis 

facilitera en diskussion och i förlängningen en förändring. Detta bedömdes under 

analysprocessen inte vara fallet.  

Då studiens syfte varit att undersöka individernas subjektiva beskrivningar av sin 

arbetsbelastning och sedan koppla detta till relevant litteratur kring ledarskap, stress och 

välmående anser jag att den valda analysmetoden på ett tillfredsställande sätt svarat mot 

syftet. Att inledningsvis analysera materialet utifrån ett antal Grounded Theory-principer som 

Thornberg & Forslund Frykedal (2015) definierat för att sedan strukturera resultatet i 

kärnkategorier och underkategorier har tjänat studiens syfte väl i att överskådlig- och 

begreppsliggöra avdelningschefernas beskrivna arbetssituationer.  
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Bilaga 1 – Intervjumall för datainsamling 

Intervjumall 

Informera om: 

  • Konfidentiell behandling av uppgifter och svar 

  • Syftet med studien presenteras såväl som min bakgrund  

• Mig som intervjuperson och relevant bakgrund för ämnesintresset. 

  • Informanten får hoppa över frågor eller avsluta intervjun när denne så önskar  

• Är det ok att spela in intervjun? 

 

Frågor med allmän bakgrundsinformation: 

Hur länge inom organisationen? Hur länge på tjänsten? Vilken utbildnings- och 

yrkesbakgrund?  

 

Tema 1 – Den egna arbetsbelastningen 

Hur många underställda har du? Har du något administrativt stöd? Delat chefskap? 

Vad tar upp mest av din tid? Hur många underställda tycker du känns rimligt?  

 

Tema 2 – Hälsa och välmående relaterat till arbetet 

Känner du dig stressad? Har du tid att äta/rast/åka hem på utsatta tider? Känner du ibland att  

du inte har lust/ork längre?  

 

Tema 3 – Arbetets positiva och negativa delar 

Trivs du med chefskapet? Vad är bra och dåligt? 

Vilka arbetsuppgifter gör du helst/ger dig en positiv känsla? 

Vilka arbetsuppgifter gör du ogärna/ger dig inte en positiv känsla? 

 

Tema 4 – Vad prioriteras respektive bortprioriteras och varför? 

Finns det någon uppgift som får stryka på foten  när det känns extra stressigt? 

Finns det någon uppgift, i en perfekt värld, som aldrig skulle bortprioriteras oavsett hur 

stressigt det är? 
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Bilaga 2 - VLLs Chefskontrakt gällande avdelningschef 

 

 

Chefskontrakt – Avdelningschef/medicinsk chef 

 

Befattning och arbetsuppgifter 

NN som är tillsvidareanställd som ………………… i Västerbottens läns landsting, 

tillträder ett tidsbegränsat förordnande som chef för ……………………………….. 

 

Förordnandetiden är ………………………. 

Din uppgift är att som företrädare för arbetsgivaren, Västerbottens läns landsting, 

leda, planera och utveckla verksamheten i enlighet med landstingets regelverk. Inom 

områdena ledning, organisation, utveckling, arbetsmiljö, samarbete, patientsäkerhet, 

miljö och säkerhet samt rapportering finns i regelverket beskrivet vad som förväntas 

av dig som avdelningschef/medicinsk chef. 

 

De yttre ramarna för uppdraget som chef är att 

 Verksamheten ska bedrivas enligt fastställd verksamhetsplan landsting 

och inom budgetram 

 Verksamheten ska följa aktuell lagstiftning och avtalsreglering 

 Verksamheten ska följa de begränsningar som följer av särskilda beslut, 
planer, anvisningar och regler 

 

Du är direkt underställd verksamhetschef. Du rapporterar till verksamhetschef som 

har regelbunden avstämning och uppföljning av uppdraget och även ger ett 

kontinuerligt stöd i uppdraget som chef. En individuell utvecklingsplan diskuteras 

tillsammans med verksamhetschef utifrån årliga medarbetarsamtal. Du förväntas 

delta i av landstinget planerade chefsutvecklingsinsatser. 

 

Landstingets Personalvision 2015 beskriver det gemensamma förhållningssätt som 

gäller landstingets samtliga medarbetare. 
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Bilaga 3 – VLLs Chefskriterier  
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Bilaga 4 – Utvalda delar av VLLs Personalvision 2015 
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Bilaga 5 – Exempel på kategoriserings- och 

kodningstabeller 

 

DeltagarID Kod Text Sekvens 

 AC 5  För det behövs ett sådant stöd då vi ska ha 

medarb.samtal, man ska ha lönesamtal, 

man ska man ska en massa. Alltså det är en 

ganska ogörlig uppgift. Det är en omöjlig 

uppgift. 

15:34-46 

 

 

DeltagarID Kod Text Sekvens 

AC 5  För det behövs ett sådant stöd då vi ska ha 

medarb.samtal, man ska ha lönesamtal, 

man ska man ska en massa 

15:34-40 

AC 5  Alltså det är en ganska ogörlig uppgift. Det 

är en omöjlig uppgift. 

15:41-46 

 

 

DeltagarID Kod Text Sekvens 

AC 5 1 För det behövs ett sådant stöd 15:34-36 

AC 5 2 vi ska ha medarb.samtal, man ska ha 

lönesamtal, man ska man ska en massa 

15:37-41 

AC 5 4.1 man ska man ska en massa 15:40-41 

AC 5 4 Alltså det är en ganska ogörlig uppgift. Det 

är en omöjlig uppgift. 

15:42-46 

 


