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Möjligheter till balans och hälsa för mellanchefer inom vården 
kopplat till deras egenskaper och roller. 

 
Abstract∗

 
Studiens syfte är att med en explorativ ansats studera 
mellanchefens möjligheter till balans och god hälsa i relation till 
arbetets krav. Mellanchefens situation med krav och roller lyfts 
fram för att belysa vilka möjligheter de har att uppnå hälsa i sitt 
arbete. Undersökningen har genomförts genom kvalitativa 
intervjuer med åtta mellanchefer med sjuksköterskebakgrund på 
samma regionsjukhus. Resultatet visar att genom att uppfylla 
bestämda externa och interna förutsättningar har mellancheferna 
möjlighet att nå balans och god hälsa. 

 
Nyckelord: mellanchefer, vård, ledarskap, hälsa 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 

∗ I våras gjorde vi en undersökning på en enhet inom samma regionsjukhus som nu. 
Vi undersökte då vilket resultat en stresshanteringskurs gett bland de sköterskor som 
medverkat. Förutom en fördjupad kunskap kring vår frågeställning, genererade 
undersökningen i nya frågor kring hantering av hälsa. Framför allt blev vi intresserade 
av hur det är att arbeta som mellanchef inom vården eftersom vi i vårt tidigare arbete 
fick uppfattningen att de sitter i en konfliktfylld situation med krav från olika håll. Det 
har skrivits en hel del om chefer, men fokus har legat på de högre positionerna och 
mellanchefspositionen berörs sällan (Drakenberg, 1997). De som sitter mellan 
toppcheferna och den kliniska vården glöms ofta bort och hur deras situation ser ut är 
ett saknat kapitel. 
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Inledning 

 
Bakgrund 
 
Sjukvården kan inte liknas vid andra företag ute på marknaden då de ingår som en del 
av vårt dagliga samhällssystem (Thylefors, 1991). De arbetar direkt med människor 
som de i olika avseende försöker påverka då människor utgör verksamhetens 
”råmaterial”. Det är också organisationens uppdrag och mål att skydda och gagna 
dessa människors välfärd och hälsa.  
 
De ekonomiska och politiska speglingarna har tvingat fram både ett kritiskt 
granskande och tänkande av den offentliga sektorn (Thylefors, 1991). Resurserna är 
begränsade medan behovet av den mänskliga välfärden inte har några gränser. Genom 
decentraliseringen på 90-talet hoppades man att självständiga, anpassbara och mindre 
enheter inom landsting skulle öka effektiviteten. Dessa enheter innebar att makten 
försköts från toppen till bredden, där yrkeskunskapen inom sjukvården finns 
(Thylefors, 1991). 
 
Hälsa istället för ohälsa 
 
Inom sjukvården ligger oftast fokus på det sjuka. I detta arbete fokuseras det på hälsa 
och möjligheter för hälsa i stället för att angripa den negativa sidan som ohälsa och 
negativ stress. Detta förhållningssätt uppmärksammas mer och mer inom olika 
vetenskapliga områden efter att tidigare ha fokuserats mest på ohälsa (Angelöw, 
2002). Istället för att undersöka problem försöker man se möjligheterna och istället för 
riskerna intresserar man sig för resurserna. Tidigare har många undersökningar gjorts 
på arbetsplatser med hög sjukfrånvaro för att titta på vilka faktorer som gör att folk 
mår dåligt. På senare tid har forskningen istället främst legat i att undersöka 
organisationer med låg sjukfrånvaro och få arbetsskador för att se vad som främjar 
god hälsa istället för vad som leder till ohälsa. Syftet med detta arbete är att undersöka 
möjligheter till balans och hälsa som mellanchefer inom vården har, i relation till de 
krav de har i sitt arbete.  
 
Hälsa 
 
Vad är då hälsa? Få skulle idag definiera hälsa som enbart frånvaro av sjukdom. Två 
lika sjuka personer kan uppleva sig ha olika god hälsa (Menckel & Österblom, 2000). 
Upplevd hälsa är därmed något subjektivt som inte kan förklaras med hur sjuk eller 
frisk en människa är, utan handlar om hur personen mår med hänsyn till olika 
aspekter. Tamm (2002) skriver att hälsa kan delas in i två begrepp vi saknar i 
svenskan; engelskans disease och illness. Disease motsvarar det kliniska och 
objektiva, om individen är sjuk eller inte. Illness motsvarar det subjektiva, hur 
individen upplever sin hälsa. Den senare är kulturell- och uppväxtbetingad, vad 
personen lärt sig hemifrån och det kulturella sammanhanget påverkar dennes 
upplevelse. Hälsan kan aldrig frikopplas från människans livssituation då det finns en 
mängd faktorer relaterade till individens omgivning och person som påverkar 
(Menckel & Österblom, 2000). En person som objektivt sett anses sjuk kan uppleva 
sig ha god hälsa utifrån vad denne lägger i begreppet. En annan människa som utifrån 
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verkar fullt frisk kanske inte upplever sig ha god hälsa, då denne är missnöjd med sin 
sociala situation till exempel. Människor har olika förutsättningar och begränsningar 
att uppnå hälsa men har utifrån dessa goda möjligheter att påverka (Menckel & 
Österblom, 2000). God hälsa blir vad man gör av de förutsättningar och begränsningar 
man har. Att påverka kan innebära att försöka leva hälsosamt eller att lägga upp 
särskilda handlingsstrategier för att må bra.  
 
Stress och hantering av stress 
 
En viktig aspekt av hälsa är frånvaro av stress, som enligt Antonovsky (1991) är något 
som uppstår i hjärnan när man har ett behov som är otillfredsställt. Ett krav har ställts 
på personen och kravet måste bli bemött för att uppnå ett visst mål. Hur kravet 
upplevs kan bero på olika faktorer. Stress är inte en fråga om yttre påverkningar utan 
hur personen tolkar dem. Hur vi uppfattar kravet avgör hur vi reagerar känslomässigt, 
kroppsligt och beteendemässigt. Om en situation upplevs stressande har att göra med 
vår tolkning av den och vilka möjligheter vi har att hantera den (Angelöw, 2002). 
 
Det finns två angreppssätt för att hantera stress, så kallade copingstrategier (Angelöw, 
2002).  Antingen angriper man förhållandena som orsakar stressen eller så tar man itu 
med verkningarna från stressen. Det förstnämnda angreppssättet innebär att ta kontroll 
över situationen och göra en förändring i till exempel arbetet. Den andra strategin 
innebär att på olika sätt försöka lindra stressymptom till exempel genom 
avslappningsövningar.  
 
Förutsättningar i arbetssituationen för god hälsa 
 
Arbete kan påverka en persons hälsa och välbefinnande både positivt och negativt 
beroende av dess utformning (Levi, 2003). För att stress ska hållas inom rimliga 
gränser måste det finnas en balans mellan de krav som ställs på oss och vår förmåga 
att hantera kraven. Om så är fallet upplever vi positiv stress och det är stimulerande 
att anstränga sig och lösa en krävande uppgift. Anpassas arbetet så att individen själv 
kan påverka kraven och anpassa dem efter sin förmåga, minskar risken för att stressen 
leder till ohälsa (Frankenhaeuser, 1993). Karasek och Theorell (1990) menar att för att 
individen ska uppleva krav som motiverande i stället för stressande, så får inte kraven 
överstiga den grad av egenkontroll personen har över sitt arbete. Har man dessutom 
stöd från arbetskamrater och chef, både känslomässigt och praktiskt, finns goda 
förutsättningar för hälsa (Theorell, 2003). Ett starkt socialt nätverk även utanför 
arbetet kan innebära att man klarar ett intensivt engagemang i arbetet utan att ta skada. 
Ett starkt stöd utanför arbetet är enligt Frankenhaeuser (1993) det bästa skyddet mot 
utbrändhet.  
 
Krav- och kontrollmodellen kompletteras av modellen för ansträngning och belöning 
(Theorell, 2003). Ju mer man anstränger sig, ju mer belöning behövs också för att må 
bra. Belöning kan vara feed-back, utvecklingsmöjligheter och löneutveckling. För att 
en arbetssituation med höga krav ska vara hälsosam behöver därmed arbetstagaren 
kunna ta kommando över sitt arbete, få uppbackning från chef och kollegor, samt 
känna att man får lön för mödan. Om arbetet ger en acceptabel grad av inflytande och 
om arbetstagaren inom organisationen får stöd och uppmuntran, är det troligt att 
arbetet har en hälsofrämjande effekt. Om det istället finns brister inom nämnda 
områden föreligger risk att arbetet leder till ohälsa. Effekterna kan innebära psykisk 
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ohälsa som stress och förändringar i beteenden. På sikt kan det leda till sjukdom och 
för tidig död (Levi, 2003). 
 
Förutsättningar hos individen för god hälsa 
 
Kontroll-lokus är ett begrepp som delas upp i intern kontroll-lokus och extern 
kontroll-lokus (Theorell, 2003). En person som har intern kontroll-lokus anser sig ha 
möjligheter att påverka sitt liv och själv lösa problem. En person som däremot har 
extern kontroll-lokus upplever att det ligger utanför dennes förmåga att påverka sin 
situation. De flesta ligger någonstans mitt emellan och kan ligga olika mycket åt det 
ena eller andra hållet i olika situationer, men det kan också karaktärisera en person 
huruvida de upplever kontroll över sin tillvaro. Var individen upplever att kontrollen 
ligger har visat sig ha och göra med erfarenheter som gjorts i vuxen ålder. Därmed 
kan den upplevda kontrollen flyttas åt de olika hållen genom avgörande händelser i 
livet (Theorell, 2003).  
 
Antonovsky (1991) menar att individens känsla av sammanhang så kallad KASAM, 
är en förutsättning för att kunna hantera krävande situationer och för en hög 
toleransnivå.  Han menar att det är viktigt att personer finner det som händer omkring 
dem begripligt och att man känner att man kan hantera situationen. För att motiveras 
måste denne också känna att det är meningsfullt att lägga ner sin kraft. Olika individer 
har olika lätt för att göra omvärlden begriplig, hanterbar och meningsfull och utifrån 
de förutsättningarna hanterar de också samma situation olika. Thomsson (1998) menar 
att de egna behoven, normer och värderingar man drivs av och tillgången till stöd 
bestämmer hur man upplever och reagerar på uppkomna situationer. KASAM innebär 
att aktivera de generella motståndsresurser som han eller hon har tillgång till 
(Antonovsky, 1991). En person med hög KASAM upplever inte situationer som 
stressande i den grad som personer med lägre KASAM gör och ju högre position och 
ju mer krav man har, desto viktigare blir det att ha hög KASAM.  
 
Mellanchefers position och ledarskap 
 
Chefskap kräver olika förmågor på olika nivåer där mellanchefers huvudsakliga 
arbete framför allt ligger på det mänskliga samarbetet inom organisationen 
(Drakenberg, 1997). Mellancheferna är många gånger mer framtidsorienterade än 
högre chefer då de ofta bygger sitt kunnande på praktiska erfarenheter. Över sig har 
de chefer på en mer strategisk nivå och under sig arbetar de mer med det konkreta 
arbetet (Thylefors, 1991). Mellanchefernas position mitt emellan innebär att de både 
får en överblick över verksamheten, samtidigt som de kan se arbetet på detaljnivå. 
Deras uppgift blir att tolka och åskådliggöra de högre chefernas mål och 
handlingslinjer, så att de går att förankra i medarbetarna. I och med detta kan de också 
slitas i konflikten mellan över och underordnare (Thylefors, 1991).  
 
Framåtandan att åstadkomma någonting är centralt för chefer. Edlund (1997) menar 
att chefskapet är utmanande, spännande, och kräver ett totalt engagemang i 
arbetsuppgiften. I utbyte för engagemanget ger det ofta möjligheter att utvecklas och 
bli mer kompetent då man ständigt lär sig nya saker. Detta är ofta en kraftfull 
motivationsfaktor till att vilja vara chef. Engagemanget kan också ha negativa sidor då 
mellanchefen frestas att prioritera arbetet framför andra värden i livet.  Även lojalitet 
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mot organisation och det egna arbetet kan locka chefen att ”ställa upp” (Edlund, 
1997).  
 
Det är vedertaget att en person har flera roller. Rollerna är knutna till de förväntningar 
som finns på personen utifrån de rolluppsättningar (t ex yrkesroller) som denne tillhör 
(Strangert, 2000). Mellanchefen inom vården har bland annat rollerna som 
sjuksköterska, chef, arbetsgivarrepresentant, medarbetarrepresentant och som 
medmänniska. Rollen som sjuksköterska är en viktig del av vårdchefernas 
rolluppsättningar då det länge varit så att den duktigaste sköterskan blivit chef utan 
hänsyn till dennes ledaregenskaper (Elvi, 1997). 
 
Wenglén (2005) urskiljer fem identitetskonstruktioner som är viktiga för 
mellanchefsrollen. Den första är mellanchefen som självlärd praktiker, vilket innebär 
att mellanchefen genom den egna viljan att utvecklas lärt upp sig själv i sitt chefskap. 
Den andra konstruktionen är att mellanchefer, genom både negativa och positiva 
erfarenheter av andra chefer, format sin chefsroll (Wenglén, 2005). Chefen som 
konsultativ ledare är den tredje, som innebär att mellanchefen ser sin roll som konsult. 
Genom att coacha sina medarbetare tar denne vara på individernas styrkor och 
engagemang. Mellanchefen kan också se sig som arbetsgivarens förlängda arm. 
Mellanchefen är arbetsgivarrepresentant utifrån den formella auktoritet denne är 
tilldelad. Detta innebär också att mellanchefen i sitt yrke kan bli tvungen att fatta 
beslut mot medarbetarnas vilja och därmed hamna i en konfliktfylld situation. 
Slutligen tar Wenglén (2005) upp det personliga ledarskapet som bygger på god 
självkännedom. För att behärska ledarrollen krävs kännedom av sina styrkor och 
svagheter för att dra nytta av dem respektive kompensera dem. Mellancheferna 
besitter inte enbart en identitetskonstruktion, utan är oftast en blandning, vilket ger 
vinkningar om en ganska splittrad chefsidentitet där olika roller kan ligga i konflikt 
med varandra.  
 
Thylefors (1991) menar att en mellanchef bör ha en viss tolerans mot aggressivitet 
riktad mot sig från medarbetarna, då det är en del av yrket att ibland fatta beslut som 
väcker ilska hos andra. För att chefen ska orka ta emot andras missnöje måste denne 
själv ha möjligheter att prata av sig hos någon annan. Det kan vara chefen man går till 
om man känner förtroende för denne. Det kan också vara en referensgrupp, bestående 
av personer i liknande position som mellanchefen, där denne kan prata av sig och 
även ”spy galla" över personalen ibland (Thylefors, 1991). En del känslor behöver 
dock inte analyseras och bearbetas, ibland kan det vara bättre att bara acceptera att 
inget arbete är ”en dans på rosor” (Thylefors, 1991). För att behålla trivseln på arbete 
bör man med andra ord välja sina konflikter. 
 
Wickström (2004) listar i sin rapport fem egenskaper i vårdchefers personlighet som 
påverkar deras arbetsmiljö positivt. De ska ha ett stort engagemang, vara intresserade 
av att leda och utveckla människor och verksamhet. De bör ha både ryggrad och 
självironi, gilla att vara i hetluften och inte vara perfektionister. Dessa egenskaper ska 
tillsammans med faktorer i privatliv, organisation, medarbetare, nätverk, ledning och 
utveckling vara ett krav för att klara ett så utsatt arbete som det innebär att vara 
vårdchef (Wickström, 2004). 
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Mellanchefers arbetssituation och hälsa 
 

Faktorer som bidrar till en negativ arbetsmiljö är att arbetet kan vara splittrat i den 
bemärkelsen att mellanchefen sällan har tillräckligt med tid för ostört arbete. Det är 
ofta flera olikartade arbeten som skall göras i snabbt tempo (Edlund, 1997).  Tiden för 
reflekterande över arbetet är knapp och återkommande avbrott i arbetet gör att 
mellanchefen sällan hinner slutföra den aktuella uppgiften. Att saker blir liggande 
ofärdiga kan ge upphov till svårigheter att koppla bort arbetet efter dagens slut vilket 
går ut över fritiden. De flesta chefer strävar långsiktligt för att på olika sätt få ordning 
mellan arbete och fritid (Edlund, 1997). Edlund menar också att mellanchefer kan 
delas in i tre urskiljbara grupper som har olika strategier för att hantera balansen 
mellan arbetet och privatlivets krav: 
 
Den första gruppen utgörs av ”de gränslösa” där arbete, fritid och familj flyter 
samman. Relationen till familjen påverkas negativt då tiden sällan räcker till de 
viktiga kontakterna (Edlund, 1997). Den gränslöse chefen går ofta hem efter långa 
arbetsdagar, med en gnagande känsla av otillfredsställelse över att inte hunnit med 
kraven denne ställt på sig själv. 
 
Den andra gruppen är ”gränsdragarna” som upprätthåller en skarp gräns mellan 
privatliv och arbete och lyckas på så sätt balansera ett utmanande arbete med en 
stimulerande fritid (Edlund, 1997). Ett hjälpmedel kan vara en skiljelinje i form av 
exempelvis en symbolisk punkt på hemvägen som visar var arbetsdagen slutar och 
privatlivet tar vid.  
 
Den sista gruppen tillhör en mellanställning av de båda föregående och utgörs av 
”gränsöverskridarna” (Edlund, 1997). De har sitt ohejdade arbetsengagemang 
gemensamt med de gränslösa och gör ingen större skillnad mellan arbete och 
privatliv. Däremot försöker de ständigt optimera sin tidsanvändning genom att till 
exempel utnyttja alla småstunder till att vara effektiva såväl i arbetet som i privatlivet. 
En så engagerad och effektiv chef kan lätt öka arbetstempot till att bli onödigt högt då 
de själva håller ett högt tempo.  
 
Franzén (2004) skriver att höga krav och tid som inte räcker till är ett faktum för 
mellanchefen och att det lätt leder till att det går ut över privatlivet. Att kombinera 
yrkesroll och privatliv är inte på något sätt en omöjlighet, men Franzén menar att det 
är upp till individen själv att finna metoder för att uppnå balans där emellan. 
 
Arbeta inom vården 
 
Mål och ramstyrningen som nu brukas inom sjukvårdsorganisationer har gett 
mellancheferna större frihet i sitt arbete (Thylefors, 1991). Ledarskapet består i hög 
grad av att samordna olika intressenters behov och önskningar. Patientens behov står i 
centrum inom sjukvården. Det handlar inte bara om att det görs, utan också hur det 
görs. Sjukhusen har krav på sig från politiker och patienter. I mellanchefskapet finns 
även krav och förväntningar från andra chefer, kollegor, medarbetare och specialister. 
Många sjukvårdsorganisationer skall förutom sjukvård bedriva undervisning och 
forskning. Konflikter mellan olika mål är oräkneliga då olika mål prioriteras av olika 
grupper som konkurrerar med varandra om resurser. I och med sin utbildning och sina 
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erfarenheter har mellancheferna mycket till skänks och det behövs för att ge dem en 
egen substans så de inte blir ”lyhörda marionetter” (Thylefors, 1991).  
 
Det finns inget utrymme för misslyckande inom sjukvården. Det vill säga 
risktaganden får inte innebära att patienter dör eller blir felbehandlade. 
Medvetenheten om det ödesdigra i vissa misstag bidrar till en rädsla. För att minska 
riskerna och rädslan behövs kontroll och försäkringar vilket också leder till långa 
beslutsvägar inom organisationen (Thylefors, 1991). Det finns en tröghet inom 
sjukvårdsorganisationen som innebär att det kan ta tid att genomföra förändringar. 
 
Inom vården förekommer det starka professionella grupper som läkare, 
sjuksköterskor, och undersköterskor. Den mest dominerande yrkesgruppen utgörs av 
läkarna som präglar kultur, mål, språk, och värderingar inom sjukvården (Thylefors, 
1991). Även om det inre samspelet på en klinik tillskrivs ett värde är det ändå 
relationen till läkargruppen som sätts i förgrunden. Även inom de andra 
yrkesgrupperna förekommer det särskilda kulturer som medlemmarna socialiseras in 
i. Sjuksköterskeyrket har sina gemensamma värderingar och normer, liksom 
läkarkåren har sina. Gränserna mellan yrkesgrupperna upprätthålls genom kraven på 
formell utbildning för olika tjänster. Detta hindrar i sin tur medarbetarnas möjligheter 
till gränsöverskridande avancemang (Thylefors, 1991). 
 
Syfte 

 
Att arbeta som mellanchef inom vården är en position fylld av krav från olika håll. I 
det här arbetet ställer vi oss frågan hur möjligheterna ser ut att hantera hälsa i deras 
position? För att undersöka detta har sex frågeställningar väckts:  
 

• Hur ser mellanchefernas arbetssituation ut? 
• Hur ser mellanchefernas arbetsroller ut? 
• Hur ser mellanchefernas arbetsmiljö ut? 
• Vad innebär hälsa för mellancheferna? 
• Hur hanterar mellancheferna olika situationer för att må bra i sitt arbete? 
• Hur ser mellanchefernas fritid ut kopplat till arbetet?      

 
Syftet med studien är att med en explorativ ansats studera mellanchefernas 
möjligheter till balans och god hälsa i relation till arbetets krav.  
 

 
Metod 

 
Ställningstagande vid metodval 
 
Vår utgångspunkt är att utifrån text så nära som möjligt återge och presentera, vad 
respondenterna svarat under kvalitativa intervjuer. Vi är dock medvetna om att tid och 
rum, liksom vår närvaro påverkar respondentens upplevelse av fenomenet. Det vi 
undersöker är delvis subjektivt så till vida att vi utgår ifrån vad individerna upplever, 
och hur de hanterar sin situation.  
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De mellanchefer vi valt att undersöka är de med ansvar för vården inom enheterna. 
För att få veta hur mellancheferna hanterar sin hälsa behöver vi förståelse även för 
deras arbetssituation, hur deras arbetsmiljö ser ut samt hur de använder sin fritid. 
Därför har vi delat in frågorna i fem teman som ska täcka vad som är väsentligt att 
samla information om.  
 
Den här studiens empiri utgörs av kvalitativa intervjuer för att få förståelse för det 
undersökta fenomenet och kunna uttala oss om det här specifika området. Vi har valt 
att vara två vid varje intervjutillfälle, för att båda ska se till att vi får svar på våra 
frågor och vara två som kan tolka det vi upplevt. Nackdelen är att det kan vara lättare 
att uppnå en förtroendesituation på tu man hand. För att kunna återge intervjuerna på 
korrekt sätt väljer vi att spela in alla intervjuer. Vi har valt att referera till 
intervjupersonerna i femininum, då det förenklar vår sammanställning att välja endera 
och människa i text benämns som ”hon”. 
 
För att öka validiteten och se om intervjuguiden gav svar på vår frågeställning, testade 
vi frågorna vid första intervjutillfället. Därefter ändrades ordningsföljd på frågorna i 
guiden. För att göra studien reliabel redovisas nedan hur insamlingen av empirin har 
genomförts och intervjuguiden kan återfinnas i bilaga.   
 
Undersökningsdeltagare 
 
Vi har sedan ett tidigare arbete varit i kontakt med en vårdenhetschef på sjukhuset och 
av henne fått namn på divisionschefen. Av honom fick vi sedan namnet på alla 
personer med linjeansvar i liknande positioner inom divisionen. Dessa personer 
utgjorde undersökningsdeltagarna och bestod av åtta mellanchefer med linjeansvar, 
varav sju var kvinnor och en man. Först intervjuades en av undersökningsdeltagarna i 
syfte att kontrollera intervjuguiden. Därefter genomfördes intervjuerna med resterande 
sju respondenter. Mellanchefernas positioner skiljs åt med tanke på var i sjukhusets 
hierarki de står och vilka deras underordnade är (beroende av att enheterna är 
utformade på olika sätt). Gemensamt för de åtta är att de har personalansvar, 
verksamhetsansvar och budgetansvar. De är underordnade sin klinikchef med 
gemensam ledningsgrupp och har alla bakgrunder som sjuksköterskor. 
Mellanchefernas arbete består i att få verksamheten att fungera med ansvar för vården 
och vårdpersonalen på deras avdelning. Varje avdelning har också en klinikchef med 
läkarbakgrund. De ansvarar för medicinska frågor och har personalansvar för läkarna, 
men dessa omfattas inte av undersökningen. 
 
Intervjuguide 
 
Intervjuguiden består av fem övergripande teman med tillhörande frågor. De teman 
som tas upp är hur de arbetar, hur de uppfattar sin arbetsmiljö, vad god hälsa innebär 
för dem, vad det innebär för dem att hantera sin hälsa och hur deras fritid ser ut 
kopplat till arbetet. Intervjuerna var semistrukturerade, vilket innebär att 
intervjuguiden innehåller öppna frågor som respondenterna har stor frihet i hur de 
besvarar (Bryman, 2001).  
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Genomförande 
 
Efter att ha fåt namn och telefonnummer från divisionschefen ringdes respondenterna 
upp och intervjuer bokade. Vi presenterade vilka vi var, vad syftet med intervjun var, 
att de skulle förbli anonyma och att de skulle få ta del av arbetet senare. 
Intervjupersonerna fick avgöra var mötet skulle äga rum, vilket blev på deras rum 
eller i närliggande konferensrum. De ombads avsätta åtminstone en timme. Alla 
ställde upp och intervjuerna tog allt från drygt en timme till en och en halv. Innan 
intervjuerna presenterade vi oss själva och vårt syfte igen, med löfte om anonymitet 
och att vi skulle återkomma med det färdiga arbetet. Intervjuguiden följdes men 
intervjupersonerna fick prata fritt och vi ställde följdfrågor när det var något som vi 
ville gå in närmare på. Efter intervjuerna skrevs en sammanfattning av hur vi 
upplevde intervjun och vad som framkommit. Intervjuerna spelades in och har 
därefter transkriberats exakt utifrån vad som sägs på banden. Sammanfattningarna 
jämförde vi sedan med transkriberingarna. 
 
Bearbetning av intervjumaterial 
 
Under resultatbearbetningen lade vi undan intervjuguiden i tanken och lät empirin 
styra. Vi läste igenom transkriberingarna och strök under det vi kunde koppla till 
syftet. Därefter skrev vi in det understrukna i olika grupperingar utan härledning till 
vem som sagt vad. Utifrån den samlade empirin sorterade vi vad som sagts och sju 
teman formades. Dessa teman står för ämnen som genomgående återkom i 
intervjuerna och upplevdes som viktiga för respondenterna. I dessa teman tar vi upp 
faktorer utifrån både individ- och organisationsperspektiv och de är följande; 
vårdande egenskap, orädd egenskap, drivande egenskap, krav och förväntningar, 
nätverk, frihet i arbetet och balans mellan arbete och fritid. Vi valde också ut passande 
citat för att belysa vad som tas upp.  

 
Resultat 

 
Resultatet presenteras i sju teman med faktorer som utgår från individen respektive 
organisationen. De faktorer som utgår från individen presenteras nedan i tre 
egenskaper som framkom under intervjuerna och som respondenterna representerade i 
olika hög grad. Egenskaperna är vårdande, orädd och drivande. Faktorerna som utgår 
från organisationen är krav/förväntningar, stöd, frihet i arbetet och balans mellan 
arbete och fritid.  
 
Vårdande egenskap 
 
Flera uttryckte att chefskapet var en naturlig följd efter att ha arbetat som 
sjuksköterska i många år. Några berättade att tillvägagångssättet när det skulle 
tillsättas chefstjänster tidigare, var att erbjuda den duktigaste sköterskan tjänsten trots 
att chefsegenskaper är viktigare för nuvarande position.  
 
Av de intervjuade är det många som har ansvar för ett stort antal medarbetare men tar 
sig ändå tid att lära känna alla. Att tycka om människor är en förutsättning för 
positionen uttryckte någon. Att hålla daglig kontakt med sina medarbetare upplevdes 
som en viktig del av arbetet och många börjar sin dag med att gå runt och hälsa på alla 
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ute på avdelningarna. De flesta vill upplevas som tillgängliga för sina medarbetare 
och att de ska känna att chefen är närvarande och till hands för dem. ”Dörren står 
öppen” och att agera ”medmänniska” är en stor del av jobbet då det ingår en hel del 
svåra samtal i arbetet. Att bry sig om sina medarbetare och att stötta och leda dem 
upplever en del som den drivande kraften i deras arbete.  
 
 asså jag drivs ju utav att det e så fantastiskt att jobba och leda andra människor…. 
det har nog ganska mycket med min, va ska jag säga, professionella bakgrund när det 
handlar om sköterska och omvårdnadsproffessionen…. man måste tycka om 
människor för att kunna leda andra människor 
 
Det uttrycktes också att de ville att medarbetarna skulle få eget ansvar och se dem 
växa. De vill att medarbetarna ska ha möjligheter att påverka sitt arbete. Som chefer 
försöker de att inte lägga sig i om det inte behövs eller finns efterfrågan på det. I deras 
arbete ingår att se till så att den dagliga verksamheten fungerar utan att de ska behöva 
lägga sig i. De använder sig mycket av ordet ”coacha” för att leda medarbetare till att 
vara självgående och leda sig själva. Chefen kommer in som ett stöd vid behov men 
håller annars till i periferin och arbetar långsiktigt med verksamhetsutveckling.  
 
Av dem vi intervjuade är det några som ibland återvänder till det kliniska arbetet vid 
behov och en intervjuperson har schemalagt kliniskt arbete vid sidan av chefsjobbet 
och patientvården beskrevs av någon som en drivkraft.  
 
Om det inte är landat när patienterna kommer har jag kontrollbehov, det är nog 
systern i mig. Patienterna får inte fara illa. 
 
Att arbeta kliniskt anses roligt att göra emellanåt och en påpekade att det var ett bra 
sätt att lära känna sina medarbetare. En annan sa att man måste bli bättre inom vården 
på att skilja på att vara chef och arbeta kliniskt. 
  
Orädd egenskap 
 
Utöver att drivas av människokärlek är det viktigt för våra mellanchefer att vara 
tydliga och kunna avgränsa. ”Man kan inte göra allt” var det flera som påpekade. För 
att inte bli överbelastade är det viktigt för dem att vara tydliga. De ger klara besked till 
sina medarbetare om hur de vill ha det och vad som är deras arbetsuppgifter 
respektive vad andra kan göra. Det antyddes dock av någon att detta nog faller sig 
naturligare för läkarchefer som är vana att delegera medan man som sjuksköterska är 
van att göra allting själv. En del upplever att de nog kan betraktas som auktoritära och 
hårda av sina medarbetare men att det är viktigt som chef att inte vara rädd för att fatta 
beslut och kunna ”sätta ner foten”. Detta är någonting som flera påpekar att det lärt 
sig med tiden då de från början har haft betydligt svårare att avgränsa och säga nej.  
 
Det e sånt man lär sig, om man vill utvecklas då va. Det är faktiskt det. Man kan 
fortsätta jobba som mamma eller pappa naturligtvis, men det e inget för mig. Jag 
förväntar mig att de som finns här ska ta ansvar. 
 
Även att ta svåra diskussioner och att inte brusa upp i onödan är något som erfarenhet 
har gett någon. De menar att man kommer fram till vad som fungerar med tiden och 
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hur man ska axla sin ledarroll för att må bra. De betonar också vikten av att var trygga 
i sig själva, ärliga och kunniga för att kunna hävda sig i sin mellanchefsposition.  
 
Men man vet var man har mig och man vet att jag inte har nåt pokerfejs utan jag 
visar rakt upp och ner vad jag tycker. Ibland e det dåligt, ibland e det bra.  
 
Drivande egenskap 
 
Gemensamt för alla cheferna var att de beskrev sig själva som drivande och 
målinriktade. De har visioner som de arbetar utifrån och kan jobba hårt för att nå sina 
mål. Någon utryckte sig bli effektiv av stress och vill känna krav på sig för att jobba 
bra. En av intervjupersonerna berättade att det som lett henne till nuvarande 
positionen, var att hon när hon arbetade som sjuksköterska blev frustrerad över att 
organisationen fungerade på det sättet den gjorde och kunde inte tänka sig att arbeta 
vidare utan att kunna förändra. Just att vara med och förändra och påverka återkom 
genomgående under intervjuerna. Det var flera som påpekade att det var 
utvecklingsarbetet och möjligheten att påverka beslut som var drivkraften och det 
roligaste med arbetet.  
 
Just det här att du kan direkt påverka vad som ska hända i verksamheten, sen e det ju 
överhuvudtaget att få bestämma, att ha lite makt som sagt. 
 
Man ska va förändringsbenägen men samtidigt hålla igen annars mår folk dåligt.  
 
Vad som driver dem skiljer dem åt. Många gånger är det möjligheten att påverka. 
Även människokärlek, patientvården och att få positiv feed-back från personalen 
nämndes som drivkrafter. 
 
Krav och förväntningar 
 
Att vara mellanchef innebär för våra intervjupersoner att de har krav från flera håll, 
uppifrån och nerifrån, på att de ska sköta verksamheten. Några av de intervjuade 
upplever att det kan vara svårt att vara mitt emellan. 
 
Nä men jag tror att ganska många känner sig rätt så klämda mellan dom här, asså 
man e klämd nerifrån och har mycket krav där, och man e klämd uppifrån så till vida 
att allt ska ordnas och man ska göra helst utan att behöva… ja och bara detta gör ju 
att man skulle kunna bli stressad. Därför att man har så många krav på sig uppifrån 
och nerifrån. 
 
Krav och förväntningar upplevs av intervjupersonerna som tydliga uppifrån, de har en 
verksamhet som ska skötas på bästa sätt. Från medarbetarnas sida kan det vara desto 
otydligare. Flera påpekar att det finns krav från medarbetarnas sida på att de ska vara 
tillgängliga och ibland handlar det om omöjliga krav med tanke på antalet anställda. 
De ska finnas till hands just när det passar medarbetarna och någon menar att en del 
saknar förståelse för att det finns andra uppgifter som också måste skötas. Några 
kände också att det fanns krav på att de som chef ska kunna allt, ”man ska både vara 
expert och chef” som någon uttryckte det.  
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Alla andras förväntningar är att jag vet allt om allting. Och om jag inte tar reda på 
det ganska snabbt så får jag ofta höra att vet inte du, vad ska vi då ha dig till? 
 
Det var många av de intervjuade som berättade att de, när de började arbeta som 
chefer, hade haft höga krav på sig själva som de med tiden fått sänka. Några nämnde 
att de inte är mer än människa och att man med tiden fått bli tydlig med sin 
gränssättning, då man inte hela tiden kan vara alla till lags. Någon tyckte fortfarande 
att det var svårt att leva upp till allas förväntningar och var osäker på vad som 
egentligen förväntades. 
 
Men man har en slags önskan, det kanske är typiskt för mellanchefer och typiskt 
kvinnligt, att möta allas önskemål. Jag vet rent konkret och rationellt och teoretiskt 
vet jag att det är omöjligt och jag tycker inte att det är av intresse för det är inte det 
som ska vara min funktion. Så har man ändå en inre önskan att jag inte dagen efter 
kunde presentera det här, men jag tycker inte att det är bra, så på sätt och vis är det 
bra att man inte kan möta upp det så. 
 
Första året försöker man möta allt detta, men det blir jättesplittrat. Och det blir inget 
bra sätt att jobba, men det vet man inte i förväg. 
 
Några uttryckte att det kan vara svårt att nå balans mellan chefers och medarbetares 
förväntningar. Någon uttryckte att man får ”sitta på två stolar” och att det kan vara 
svårt. 
 
 …lojaliteten ska ju finnas hos min arbetsgivare men samtidigt så vill jag ju va lojal 
mot mina medarbetare. Det e ju här jag har hjärtat på nåt vis va. Det e svårt ibland 
tycker jag, att ha balansgång där emellan. När man känner att det som kommer 
uppifrån, det e inte det jag står för, men jag måste ändå på nåt vis gå ut med 
budskapet. 
 
Stöd 
 
De flesta menar att mellanchefsyrket är ett ensamt arbete där du inte är en del av 
medarbetarna och du inte är en del av de högre cheferna. Många upplever att de hade 
en bra samhörighet på avdelningarna men att de ändå inte riktigt var en del av den. 
 
Som chef är man alltid ensam va, det är det första man får lära sig, att det går inte 
annars. 
 
De upplever ett stort behov av uppbackning från närmsta chef för att känna att de har 
stöd i vad de gör och de flesta känner att stödet finns där vid behov och är nöjda. Att 
få feed-back från sin chef utryckte några som en viktig faktor i deras arbetsmiljö och 
att även bra samhörighet med kollegor är viktigt för hälsan. Någon uttryckte att det är 
upp till en själv att ställa krav på sin chef så att man får den uppbackning man 
behöver. Det skilde sig mellan intervjupersonerna hur de ville att relationen till 
medarbetarna skulle se ut. Någon uttryckte att man måste hålla ett avstånd eftersom 
det annars kan bli komplicerat när konflikter dyker upp och du måste vara opartisk. 
En annan uttryckte en önskan att medarbetarna skulle söka kontakt mer spontant 
genom att bara komma in och säga hej till exempel. Några upplevde att ensamheten i 
yrket är en negativ del av deras arbete som de önskar en ändring på. Någon utryckte 
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även att stämningen inte är god, kollegor emellan, utan upplever ett maktspel med 
missunnsamhet som följd. 
 
Många kompenserar för ensamheten i arbetet med ett rikt socialt liv utanför. Flera är 
dessutom delar av olika nätverk med mellanchefer inom och utanför verksamheten, 
där de känner att de får stöd och feed-back och kan prata om det mesta. Grupperna 
träffas regelbundet och de ger varandra feed-back inom gruppen och har roligt ihop. I 
de här nätverken känner de att de kan ventilera sina tankar och få råd i arbetet och 
upplevs som absolut nödvändiga för någon. Många diskuterar arbetet och får feed-
back privat, även om vissa uttryckte att man får begränsa hur mycket man pratar om 
arbetet hemma. Några uttryckte att de efter en arbetsdag fylld av människokontakter 
har behov av att slippa träffa människor när de slutat jobbet för dagen. En av 
mellancheferna menar att alla i den här positionen skulle behöva en mentor att bolla 
med då det finns få att ventilera sina tankar med.  
   
Frihet i arbetet 
 
Det framgick att frihet i arbetet upplevs som viktigt för våra intervjupersoner. De 
uttryckte att de upplever sig ha ett väldigt fritt arbete där de kan disponera sin tid och 
prioritera sina arbetsuppgifter även om en del saker måste göras direkt. En 
förutsättning är att man inte har en för stor arbetsbelastning påpekade några. Annars 
upplever de sitt arbete som fritt, vilket också flera uttryckte var en stor anledning till 
att de trivs på jobbet. Friheten utnyttjar de bland annat genom att delvis bestämma 
sina arbetstider, prioritera vad som behöver göras och delegera uppgifter som inte 
nödvändigtvis behöver göras av just dem.  
 
Att kunna påverka och få förstahandsinformation är enligt en respondent det bästa 
med det här jobbet och någon annan uttryckte att det är kul att få jobba på en nivå där 
man direkt ser resultat. Flera uttryckte att de arbetar målinriktat. De har uppgifter som 
ska lösas och mål att eftersträva men att finna vägarna till målet är upp till dem. 
 
Men jag har ju, jag har en chefsuppgift som jag har på kontrakt så att säga. Och det 
står bara det att jag ska fullfölja den uppgiften och har inte rätt till övertid, och jag 
lägger ner den tid jag behöver på det. 
  
Jag upplever ju den (arbetsmiljön) som positiv ändå eftersom jag gör saker och ting, 
asså vissa saker måste jag ju göra, men jag gör ju dom när jag själv känner att jag 
kan göra dom. Jag har ju en frihet som inte många andra har här. Så att då 
överväger det och blir positivt istället. 
 
De upplever det som positivt för deras arbetsmiljö att de kan kontrollera sitt arbete 
och de faktorer som nämns som stressande för dem är många gånger de saker de inte 
kan kontrollera. Till dessa saker hör när de har mycket att göra och tidsbrist, när de 
blir avbrutna i det de håller på med, motstridiga eller otydliga krav, möten som inte 
leder någon vart och svåra samtal med medarbetare och kollegor. Många upplever 
trögheten i organisationens beslutsfattande som stressande och ibland så påfrestande 
att man till slut ger upp berättade någon. En upplever sig stressad av nya saker som 
hon inte har kunskap om, vilket av flera personer tvärtom ses som en utmaning och 
motiverande. 
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Balans mellan arbete och fritid 
 
När vi frågade dem vad god hälsa är för dem definierades det både med att vara frisk 
fysiskt och med att må bra psykiskt. Det påpekades att en sjukdom kan man lära sig 
att leva med och att ha god hälsa är så mycket mer än det.  
 
Ja det e ju att jag känner mig pigg och kry naturligtvis och att jag tycker att det e kul 
att gå till jobbet. Det e också god hälsa kan jag tycka. God hälsa e också, precis som 
jag sa innan, att ha ett bra socialt liv och, ja ha balans i tillvaron. Det e det som e god 
hälsa. 
 
En person som tränar mycket sa att det är viktigt för henne att kroppen fungerar 
eftersom träning är det som gör att hon mår bra psykiskt. Likadant känner en annan 
som sa att träningen är ett måste för att klara av ett så krävande jobb. Rätt kost och 
motion var det någon som sa sig använda sig av för att må bra. Att ha balans i 
tillvaron nämndes flera gånger och flera anser att det uppnås genom att se till så att 
man tar hand om sig och ser till att göra saker man tycker om på fritiden. 
 
Och säg att man ska kunna hantera detta, så får man ha, ja leva ett bra liv utanför 
jobbet. Det tror jag e A och O i detta. 
 
En antydde att det är viktigt för hälsan att skilja på arbetet och privatlivet och att vara 
chef är en yrkesroll inte en livsstil. Flera nämnde att det är viktigt att ha distans till sitt 
arbete och något annat viktigt att fokusera på under fritiden. Det är många av de 
intervjuade som tar fasta på det och har ett rikt privatliv för att må bra med jobbet och 
i sig själva. De sa att man måste värna om sig själv och sina egna intressen och se till 
så att man gör någonting man tycker är kul och som gör en lycklig. Det kan vara som 
många av de intervjuade gör att umgås med familj, vänner, att familjen samlas kring 
ett gemensamt intresse, äta god mat eller motionera. En del känner ett behov av att 
fylla fritiden med många aktiviteter medan andra värnar om att bara få ta det lugnt 
ibland.  
 
En intervjuperson känner att det är svårt att bli riktigt färdig med något, då man 
ständigt blir avbruten i det man gör vilket upplevs som stressande. Dessutom var det 
flera som påpekade att de skulle behöva en tredagars helg för att hinna varva ner efter 
arbetsveckan då de inte känner att de kan återhämta sig ordentligt på två dagar. Trots 
att de upplever att det finns en del brister i arbetsmiljön sa många att de inte upplever 
sig särskilt stressade. Flera sa att de handskas bra med stress, upplever viss stress som 
drivande och hade inte valt det här yrket annars. En del sa att de har ett högt tempo i 
sig själva medan andra sa att de valt ett lugnare tempo och att inte högprestera. En av 
intervjupersonerna påpekade att det är du som mellanchef som själv skapar din 
arbetsmiljö och att det är upp till dig att konstruera verksamheten så att den fungerar 
för dig och dina medarbetare. Det är du som rekryterar de medarbetare som stämmer 
överens med de värderingar du finner viktiga.  
 
För att hantera arbetsbelastningen säger många att det är vikigt att avgränsa och 
prioritera vad de ska göra. Som nämnts tidigare har flera gjort ställningstagandet att 
de inte kan göra allt och har man bestämt sig för det är det inte lönt att ha dåligt 
samvete. En av intervjupersonerna poängterade att man måste acceptera att det finns 
olika perioder i livet, och ibland kanske man ska fokusera på sitt arbete medan i vissa 
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perioder är privatlivet viktigare. Flera säger att det första de gör när de kommer på 
morgonen är att planera och prioritera sin arbetsdag. En använder sig av att skriva 
listor på saker som måste göras, listor som revideras och skrivs om efter hand, och 
upplever att det minskar stressen. Vid en stressig situation har någon som strategi att 
ta en runda på avdelningen eller en promenad runt byggnaden. En annan 
intervjuperson arbetar delvis hemma för att där få tid för reflektion i arbetet, medan en 
annan avsätter särskild tid i schemat för att reflektera. En del går och vädrar sina 
tankar med kollegor eller en chef, vilket upplevs som oerhört viktigt att kunna göra. 
En person sa sig lösa problem på natten och har därför ett anteckningsblock vid 
sängen för att kunna skriva ner idéerna. Många sa att när ett problem dyker upp så ser 
dem till att lösa det så fort som möjligt. En del nämnde att de överväger och värderar 
när något uppstått, för att komma fram till ett ställningstagande och sedan att angripa 
situationen. Några nämnde att det var något de lärt sig med tiden, då de tidigare kunde 
handla mer impulsivt. Även vilka konflikter man ska ge sig in i och hur man hanterar 
dem är något en av intervjupersonerna menade ha lärt sig av erfarenhet.  
 

Diskussion 
 

Diskussion kring metodval 
 
Vårt ämne upplevde vi som angeläget då det inom sjukvården oftast fokuseras på 
läkare, sköterskor eller ledningen. När vi bokade intervjuerna blev vi oerhört väl 
bemötta av människor som också verkade tycka att vi valt ett intressant ämne och där 
flera påpekade att det inte var alltför ofta som de fick stå i fokus för den här typen av 
undersökningar. Samma bemötande fick vi i mötet med dem, då de var pratglada, 
tjänstvilliga personer med ett uppriktigt intresse för vårt arbete. Detta gjorde att vi 
upplevde att vi valt ett inte bara spännande område, utan också ett ämne som det fanns 
behov av att undersöka.  
 
Vi upplevde att det var en stor skillnad i mötet med de olika cheferna i hur mycket de 
hade funderat på den här typen av frågeställningar innan, och huruvida de tagit 
ställning till dem tidigare eller inte. I en del av intervjuerna upplevde vi att vi inte 
påverkade dem nämnvärt då de hade sina svar klara sedan tidigare. Andra påpekade 
att de aldrig funderat i de banorna och de tog ställning först då, vilket säkert påverkat 
resultatet. För att undvika denna ojämnhet hade vi kunnat låta intervjupersonerna ta 
del av frågorna före mötet, så att de kunnat ta ställning på egen hand. Det är möjligt 
att ett sådant tillvägagångssätt hade genererat i skillnader i resultatet. Vi upplevde 
dock att detta var personer som är vana vid att göra snabba ställningstaganden och 
därför tror vi att den information vi fått ändå speglar deras verklighet.  
 
Efter att ha genomfört ett par intervjuer diskuterade vi vår intervjuguide och kom fram 
till att den fungerade bra då vi fick den information vi behövde. Dock fanns det ett par 
frågor som vi upplevde fungerade mindre bra och som vi kunde ha formulerat bättre. 
En sådan fråga var frågan om upplevd kontroll i arbetet. Vår avsikt med frågan var 
huruvida de upplevde egenkontroll i sitt arbete, vilket vi fick förtydliga, då den ofta 
uppfattades som möjligheter att kontrollera medarbetarnas arbete. Frågorna om 
betydelse av arbetsmiljö respektive familj och vänner för deras hälsa, innebar att 
många enbart svarade; stor betydelse. Frågornas syfte var på vilket sätt faktorerna 
påverkar hälsan.  
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Cheferna fick själva välja var de ville att intervjuerna skulle genomföras på deras 
arbetsplats, då vi upplevde att de med deras pressade scheman skulle känna sig mer 
avkopplade med att slippa gå ifrån. Eftersom vårt arbete handlar om hur de hanterar 
sin hälsa i yrket ansåg vi att det vara en fördel att få se dem på deras arbetsplats där de 
har närhet till det vi tog upp i intervjun. Negativt med att sitta på arbetsplatsen kan 
vara om de blev stressade av att sitta mitt uppe i arbetet och att vi blev avbrutna vid 
ett par tillfällen. 
 
De som ingick i studien framstod som väl pålästa och hade gått 
ledarskapsutbildningar bekostade av sjukhuset. Därför ställde vi oss ibland undrande 
till hur stor del av vad som sades som var påverkat av vad de upplevde som gångbart 
och hur de ville framstå i intervjun. Vi upplevde dock att vi fick ärliga svar under 
intervjuerna, som vi anser oss kunna dra slutsatser utifrån.  
 
Majoriteten av intervjupersonerna var kvinnor eftersom det i den undersökta 
positionen sitter fler kvinnor. I intervjun betecknade några en del av sina egenskaper 
som typiskt kvinnliga och det är möjligt, och även troligt, att vi hade fått ett 
annorlunda resultat om det varit män som svarat på frågorna. 
 
Resultatet knutet till teorin 
 
I inledningen tar vi upp vad hälsa kan innefatta, och har sedan undersökt 
mellanchefernas uppfattning av begreppet. Vad som framkom var att de upplevde 
hälsa som både fysiskt och psykiskt och lade i begreppet både ”disease” och ”illness” 
(Tamm, 2002). Det fysiska var den mest självklara delen som de kom att tänka på 
först, men de pratade och hänvisade mer till den psykiska hälsan. Vad som ingår i 
begreppet hälsa är för dem alla faktorer som gör att de mår bra. God hälsa kan därmed 
här översättas med att må bra. Vad som får dem att må bra är subjektivt och de menar 
att man måste hitta det man själv mår bra av. Intervjupersonerna svar visar också på 
att de själva känner att de kan påverka sin hälsa både på det fysiska och psykiska 
planet genom till exempel motion och att göra saker som gör dem lyckliga. Att 
uppleva att man kan påverka sin situation och själv kontrollerar sin tillvaro innebär att 
man besitter en intern kontroll-lokus (Theorell, 2003) 
 
Upplever stress gör en person när det ställs ett krav som på något sätt ska bemötas 
(Antonovsky 1991). Utifrån hur individen upplever kravet bestäms om denne kommer 
känna sig stressad eller motiverad att handla. Av dem vi intervjuade var det flera som 
sa sig vara stresståliga och ofta arbetar bra under stress. De personer vi intervjuade är 
vana vid att fatta snabba beslut och vana vid stress som är en del av sjukvården. Vad 
som däremot upplevs som stressande av mellancheferna är ofta saker som drar ner på 
deras tempo eller när det ställs krav på dem som är utanför deras kontroll eller rent av 
omöjliga att leva upp till.  
 
Utifrån begreppet KASAM ska individer uppleva begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet för att kunna hantera svåra situationer och inte uppleva negativ stress 
(Antonovsky, 1991). De personer vi intervjuat upplever att de i deras position hade en 
översikt genom förstahandsinformation, samt att de som tidigare sjuksköterskor har en 
nödvändig förståelse för hur verksamheten fungerar. De har med andra ord både den 
övergripande kunskapen och en mer detaljerad även om deras arbete i mycket ligger 
på strategisk nivå. Detta hjälper dem att se ett sammanhang som gör deras arbete 
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begripligt. Genom friheten de har i sitt arbete upplever de en hög egenkontroll i de 
flesta situationer och kan hantera dem. Mellancheferna är också drivande och brinner i 
en del fall för vad de gör, om det nu är vårdandet, personalen eller att förändra som 
driver dem. Alla respondenter upplever att de har meningsfulla uppgifter som 
mellanchefer. Ibland upplevs det dock att de egentliga uppgifterna kommer i 
skymundan för andra saker som måste göras och då känns arbetet också mindre 
meningsfullt. Svaren ger vinkningar om att intervjupersonerna sannolikt har hög 
KASAM vilket också kan vara en förutsättning för att arbeta på deras nivå. Vi har 
poängterat att mellancheferna besitter en drivkraft, men vi uppfattade dem också som 
självsäkra personer med god självkännedom.  
 
Det måste finnas en balans mellan de krav som ställs på oss och vår förmåga att 
hantera kraven (Levi, 2003). Mellancheferna sitter i en position där det är krav på dem 
både uppifrån och nerifrån (Thylefors, 1991). Chefsuppgiften är ett idealt mål i det att 
verksamheten ska skötas på bästa sätt och patienternas behov står i centrum. Därifrån 
är det sedan stor frihet i hur de lägger upp sitt arbete och hur de genomför 
chefsuppgiften. Intervjupersonerna upplever dock i de flesta fall kraven som tydliga 
men att det finns många vägar att nå målen. Mellancheferna i undersökningen är 
drivande personer som vill att det ska ställas krav på dem och ställer höga krav på sig 
själva. Så länge inte arbetsbelastningen överstiger tiden de har till sitt förfogande 
upplevs kraven oftast som motiverande.  
 
En del av respondenterna klagade över den tröghet som finns i beslutsfattandet inom 
offentlig verksamhet. De beslut de inte själva har befogenhet över tar tid att 
genomföra. I sådana situationer upplevs en bristande kontroll över arbetet och några 
känner sig stressade. Någon känner sig så stressad att denne vid några tillfällen gett 
upp frågorna. Känslan av meningslöshet tar över. Några känner att kraven som ställs 
på dem från medarbetarna ibland är orimliga men då kraven är tydliga uppifrån och de 
flesta känner att de har stöd från sin chef, kan de ändå genom att avgränsa och vara 
tydliga mot de underställda känna kontroll över situationen. I inledningen skriver vi 
att det krävs en ”tyngd” för att kunna tillmötesgå olika krav men ändå lyssna på sitt 
eget kunnande och sin vilja (Thylefors, 1991).  
 
När kraven kommer från olika håll behövs också feed-back (Theorell, 2003). En av 
respondenterna svarade att det roligaste med arbetet är att få positiv kritik från dem 
som är underställda. Flera nämnde också hur viktigt det är att både ha stöd från chefen 
men att också få positiv och negativ kritik. För att kunna utvecklas i arbetet behöver 
de veta vad de gör bra och vad som kan göras bättre. Av dem som intervjuats är det 
många som är ”problemlösare”; att finna lösningar på svåra situationer och finna de 
bästa vägarna för att nå uppsatt mål, är en del av deras arbete och något som driver 
dem. För ett sådant arbete är feed-back av oerhörd vikt för att kunna utvecklas. Har 
man höga krav på sig behöver man också feed-back på vad man presterar (Theorell, 
2003).   
 
Ska man som chef orka vara ett stöd för sina medarbetare behöver de själva stöd i sitt 
arbete (Thylefors, 1991). Thylefors påpekar också att stödet kan komma från en chef 
eller en referensgrupp där mellanchefen får chans att prata av sig.  Som framkom i 
resultatet är de många som har stora nätverk inom och utanför arbetet för att klara 
ensamheten som de upplever i chefspositionen. Många tycker att de känner en god 
samhörighet med sina medarbetare men behovet av att ”bolla” idéer och få feed-back 
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på sitt arbete får de hitta någon annanstans. Att sitta på en så hög position, med ansvar 
för så många människor ställer stora krav på stöd från en chef (Theorell, 2003). Även 
att ha arbetskamrater att kunna diskutera arbetsfrågor med och lära sig ifrån har stor 
betydelse. Av de mellanchefer vi intervjuat är det också de som upplever sig mest 
ensamma i sitt arbete som är minst nöjda med sin arbetsmiljö. En av respondenterna 
menar att det är nödvändigt att ha en mentor när man sitter i en sådan position. Vi 
anser också att en mentor eller de nätverksgrupper som flera deltar i, kan vara ett bra 
stöd för den som fattar avgörande beslut i en organisation. 
 
Mellancheferna använder sig både av copingstrategier som angriper själva 
förhållandena som orsakar stressen och som tar itu med verkningarna från stressen. 
Friheten de har i sitt arbete ger dem möjligheter att ta itu med själva stressoren i 
många fall, vilket de också gör. Det framgår från resultatet att när de har ett problem 
så ser de till att lösa det. Därmed kan vi anta att intervjupersonerna upplever en intern 
kontroll-lokus. Som beskrivs i början av arbetet är framåtanda och att åstadkomma 
saker centralt för mellanchefer (Edlund, 1997). En person med extern kontroll-lokus 
skulle antagligen inte må bra i ett arbete med som ställer så höga krav på självständigt 
arbete.  
 
Det är dock inte allt i arbetsmiljön de kan påverka och då har de olika strategier för 
hur de gör för att må bra med det också. Hur fritiden spenderas har enligt 
intervjupersonerna avgörande effekt på hur de sedan mår på arbetet. Återkommande i 
intervjuerna var att för att må bra med ett krävande arbete måste man ha en riktigt 
rolig fritid. Franzén (1993) menar att det är upp till individen själv att finna metoder 
för att uppnå balans mellan arbete och fritid.   
 
I inledningen redogör vi för olika stressorer i mellanchefernas arbete och presenterar 
tre urskiljbara grupper med olika strategier för att hantera balansen mellan arbete och 
privatliv (Edlund, 1997). Vi kan utifrån vårt resultat skönja de två senare typerna 
bland våra respondenter. Många tillhör ”gränsdragarna” som menar att det är oerhört 
viktigt att göra skillnad på arbete och fritid för att må bra och de lever efter det 
ställningstagandet. De avgränsar sina uppgifter och vilka krav de ska tillmötesgå och 
tar aldrig arbetet med sig hem. Den andre typen är ”gränsöverskridaren” som har satt 
upp gränser men överskrider dem ibland. Det händer att de tar med sig arbetet hem 
och försöker att inte tillmötesgå alla krav, men gör det mer än de skulle önska. För att 
inte bli en ”gränslös”, krävs ”orädd” egenskap som presenterades i resultatet. Några 
”gränslösa” fann vi inte bland intervjupersonerna. Några berättade att de tidigare hade 
velat tillmötesgå allt och alla men att man lär sig avgränsa då det är en nödvändighet i 
yrket.  
 
Av Wengléns identitetskonstruktioner ser vi bland respondenterna den självlärde 
praktikern. Intervjupersonerna visar på en vilja att utvecklas, både själva och i sin 
yrkesroll och ser till att anamma en del av de egenskaper de upplever krävs av 
positionen. Vi kan också se den konsultativa ledaren som även vill se sina 
medarbetare växa och uppmuntrar dem till eget ansvar (Wenglén, 2005). Chefen som 
arbetsgivarens förlängda arm finns också med i bilden och skapar en konflikt i 
mellanchefens lojalitet som finns både med arbetsgivaren och med medarbetarna. 
Även det personliga ledarskapet finns representerat i många, då de lägger vikt vid att 
ha självkännedom och veta sina styrkor och svagheter. Utifrån resultatet kan vi skönja 
att den drivande egenskapen som finns i den självlärda praktikern ibland står i konflikt 
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med en vårdande egenskap som är en del av den konsultativa identitetskonstruktionen. 
De drivs både av att utveckla och få igenom sina idéer, men får ibland hejda sig själva 
för att de är måna om personalen. 
  
Wickström (2004) kommer i sin rapport fram till slutsatsen att vårdchefers 
personlighet, tillsammans med faktorer i bland annat privatliv och organisation utgör 
förutsättningar för en positiv arbetsmiljö. Wickström pekar på flera specifika faktorer 
i vårdchefernas personlighet där bland annat att ha ryggrad och självironi lyfts upp. Vi 
beskriver i resultatet att mellancheferna har en orädd egenskap. Att ha ryggrad som 
Wickström nämner som en förutsättning, är en del av den orädda egenskapen.  
 
I resultatet presenterar vi tre egenskaper som intervjupersonerna besitter och som kom 
fram under intervjuerna. Vi anser att dessa egenskaper är nödvändiga för att kunna 
hantera hälsa i deras arbete, även om de också kan ligga i konflikt med varandra. I 
inledningen skriver vi att chefskapet inom vården kräver ett totalt engagemang 
(Edlund, 1997) och vi tror att de måste brinna för det de gör för att uppleva arbetet de 
lägger ner som meningsfullt. Mellancheferna är sjuksköterskor som velat göra 
skillnad i verksamheten och det är därför de är där de nu sitter. Dessutom måste de 
som personer vara drivande, de skulle inte orka med engagemanget som arbetet kräver 
om de inte besatt en motivation att förändra och tyckt att det är roligt att påverka och 
åstadkomma skillnad. Friheten i deras arbete kräver också att de är driftiga. Hade de 
inte haft den egenskapen hade förmodligen friheten i deras arbetsuppgift snarare 
upplevts som otydlig och stressande. Vi skriver också i inledningen att det krävs en 
”tyngd” från mellanchefen för att kunna bemöta kraven som ställs utan att helt 
undergräva sig själv (Thylefors, 1991). Detta kallar vi ”orädd” egenskap, då det 
innebär att chefen inte får vara rädd för att säga ifrån eller avgränsa. Som mellanchef 
finns det alltid mer som kan göras och klarar inte chefen av att avgränsa hamnar de i 
gruppen ”gränslösa” som inte kan skilja på arbete och fritid.     
 
Slutsats 
 
Från vårt resultat drar vi slutsatsen att för att kunna hantera sin hälsa krävs, förutom 
förutsättningar i den psykosociala arbetsmiljön, även förutsättningar i deras person. Vi 
har kommit fram till fem övergripande faktorer som påverkar möjligheterna till balans 
och hälsa i mellanchefernas arbete. Dessa faktorer är en förutsättning för att hantera 
sin hälsa i mellanchefspositionen inom vården. Vi delar in faktorerna i interna 
egenskaper knutet till individernas person, och externa egenskaper knutet till deras 
arbetsförhållanden. De interna utgörs av de i resultatet presenterade egenskaperna, att 
vara vårdande, drivande och orädd, och de externa utgörs av frihet och stöd i arbetet. 
Dessa förutsättningar krävs för att cheferna ska ha möjlighet att hantera sin hälsa och 
uppnå balans. Dock kan de interna egenskaperna stärkas med tiden då flera 
intervjupersoner menade att de blivit bättre på att avgränsa och säga ifrån. Det finns 
en växelverkan mellan en del interna och externa egenskaperna. Frihet är en 
förutsättning för att kunna utföra arbetet, men för att kunna handskas med friheten bör 
individen vara drivande och orädd, annars skulle friheten upplevas som stressande. En 
drivande person kräver i sin tur frihet för att trivas i arbetet. Den vårdande egenskapen 
hänger ihop med stödet i arbetet. För att kunna stödja andra är det viktigt att själv få 
stöd (Thylefors, 1991).  
 
Slutsatsen förklaras nedan i en modell: 
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Genom att interna och externa egenskaperna är uppfyllda har mellancheferna möjlighet att hantera sin 
hälsa. 
 
Utifrån förutsättningarna kan de hantera sin hälsa, vilket de gör genom att avgränsa 
sitt arbete, söka stöd i och utanför arbetet och genom att göra roliga saker på fritiden. 
Hur de gör för att avgränsa, vilka de söker stöd hos och vad de upplever som 
återhämtande på fritiden är individuellt. 
 
Framtida forskning 
 
I vårt arbete har vi vid flera tillfällen kommit in på hur det är att vara sjuksköterska i 
botten och flera härleder egenskaper de besitter till sin professionella bakgrund. Några 
påpekade också att de upplevde en skillnad mellan läkarchefer och vårdchefer i hur de 
hanterar sitt arbete. Läkarna och sköterskorna kommer från olika kulturer med olika 
sätt att hantera sitt arbete (Thylefors, 1991). Inom varje enhet arbetar både chefer med 
sjuksköterskebakgrund med ansvar för vården, och chefer som är läkare i grunden 
med ansvar för det medicinska. Vårdchefen och läkarchefen arbetar bredvid varandra 
men det är läkarchefen som av tradition har det yttersta ansvaret. Det hade varit 
intressant att genomföra en jämförande studie och se vilka skillnader som finns 
mellan dessa yrkesgrupper och hur det yttrar sig. Skulle de egenskaper vi anser 
nödvändiga för vårdcheferna gälla även här? Därefter hade det varit intressant att testa 
resultaten på en större population och se om det framkomna är generaliserbart.  
 
I vår studie ingick enbart en man, resterande respondenter var kvinnor. Huruvida det 
fanns en skillnad mellan deras sätt att hantera hälsa var underlaget för litet att dra 
slutsatser från. Därför hade det varit intressant att i en framtida studie se om det finns 
någon skillnad mellan manligt och kvinnligt. Man skulle också kunna jämföra 
manliga chefer inom vården med manliga chefer i producerande företag. Vilka är 
männen inom vården? Följer de normen för andra män eller följer de normen för 
sjuksköterskor? Finns det sådana normer? 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
 
Inledning  
 
Vi som ska intervjua dig heter Sofia Nygren och Ulrika Odarströmer. Intervjuerna 
kommer att ligga till grund för vår C-uppsats i psykologi inom Personal- och 
arbetslivsprogrammet i Kristianstad, där vi går vår sista termin. Vi har tidigare gjort 
ett mindre arbete på sjukhuset som fokuserade på sjuksköterskors och 
undersköterskors stresshantering efter en genomgången stresshanteringskurs. Arbetet 
var lärorikt men genererade i nya frågeställningar. Nu är vi intresserade av er 
arbetssituation och hur ni ledare inom Division 1 hanterar er hälsa.  
 
Vi kommer att använda bandspelare för att kunna citera er rätt men det är självklart 
bara vi som kommer att ha tillgång till kassetterna. En av oss kommer att sköta 
intervjuandet medan den andra för anteckningar. I den färdiga rapporten kommer ni 
att vara anonymiserade och resultatet kommer ni att få ta del av efter att vi 
examinerats i slutet av januari. Vi tycker att det här är oerhört intressant och tackar så 
mycket för att du tar dig tid. 
 
1. Vill du beskriva ditt arbete?  
 
- Hur kan en vanlig dag se ut? 
 
- Beskriv dig själv som ledare?   
 
- Hur skulle dina medarbetare beskriva dig som ledare? 
 
- Vad ledde dig till att bli avdelningschef/enhetschef? 
 
- Vad är det roligaste med ditt arbete? 
 
- Upplever du någon konflikt mellan att vara sjuksköterska och chef? 
 
- Tid i tjänsten? 
 
- Arbetar du heltid? 
 
2. Beskriv din arbetsmiljö? 
 
- Hur upplever du din kontroll över ditt arbete? 
 
- Hur upplever du samhörigheten på arbetsplatsen? 
 
- Hur upplever du möjligheter att utvecklas i arbetet? 
 
- Vad i ditt arbete upplever du som meningsfullt? 
 
- Vilka svåra situationer kan uppkomma?  
 
- Möjligheter att anpassa ditt arbete utifrån eget tempo? 
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- Hur fungerar det med möjligheter till andrum?  
 
- Vilka krav och förväntningar finns på dig som chef? Egna och andras? 
 
- Vilken betydelse har arbetsmiljön för din hälsa? 
 
3. Vad betyder det för dig att ha god hälsa?   
 
- Hur yttrar det sig när du är stressad? 
 
- Förändringar i arbetet som har haft betydelse för din hälsa? 
 
4. Vad innebär det för dig att hantera din hälsa?  
 
- Vilka förutsättningar behöver du för att hantera din hälsa i ditt yrke?  
 
- Vad gör du för att handskas med svåra situationer? 
 
- När det är mycket på jobbet, vilka hjälpmedel finns för att minska belastningen? 
 
- Vad kan du själv göra? 
 
- Vem pratar du med om hur du mår?  
 
- Vad har du för strategier för att hantera din hälsa? 
 
- En riktigt dålig dag på arbetet, då allt har gått snett och du fått kritik av chefen, hur 
hanterar du stressen? 
 
4. Hur ser din fritid ut? 
 
- Beskriva vad du gör efter jobbet? 
 
- Vad gör du för att hantera din hälsa på fritiden?  
 
- Hur upplever du att du återhämtar dig på fritiden?  
 
- Vilken betydelse har familj och vänner för din hälsa? 
 
5. Övrigt 
 
- Vad skulle du ge för råd till oss som framtida ledare? 
 
- Något du vill tillägga? 
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Sökvägar till den litteratur vi har använt: 
 
Angelöw, B. (2002).  Friskare arbetsplatser - Att utveckla en attraktiv, hälsosam och 
välfungerande arbetsplats. Lund: Studentlitteratur. Sökväg: Databas: Libris: Frisk* 
arbetsplats 
 
Antonovsky, A (1991).   Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och Kultur. Sökväg: 
Databas: Libris: hälsa filosofi 
 
Bryman, A. (2001). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. Sökväg:, Tips 
från handledare 
 
Drakenberg, M. (1997).  Mellanchefer – Från ledningens redskap till verksamhetens 
motor. Lund: Studentlitteratur. Sökväg:, Databas: Libris: mellanchefer 
 
Elvi, R. (1997). I första linjen – Arbetsledarens mellanställning, kluvenhet och 
handlingsstrategier i tre organisationer. Lund: Sociologiska institutionen, Lunds 
universitet Sökväg:, Libris: mellanchefer 
 
Frankenhaeuser, M. (1993).  Kvinnligt, manligt, stressigt. Höganäs: Förlags AB 
Wiken Sökväg:, Databas: Libris : ämnesord: hälsa stress arbete 
 
Franzén, H. (2004). ABC för mellanchefer. Malmö: Liber Ekonomi. Sökväg:, 
Databas: Lovisa Ämnesord: Mellanchefer. 
 
Karasek, R., & Theorell, T. (1990).  Healthy work – Stress, productivity and the 
reconstruction of working life. USA. Sökväg: Hittade titeln i referenslistan för 
Frankenhaeusers bok och sökte sedan på titeln i Lovisa. 
 
Menckel, E & Österblom, L. (2000).  Hälsofrämjande processer på arbetsplatsen. 
Stockholm: Arbetslivsinstitutet. Sökväg:, Tidigare kurslitteratur i PA-Programmet 
 
Strangert, B. (2000).  Att utveckla ledarskap – Exempel från vård och omsorg. Umeå: 
Umeå universitet.  Sökväg:, Databas: Libris: ledarskap vård 
 
Tamm, M. (2002). Psykosociala teorier vid hälsa och sjukdom. Lund: 
Studentlitteratur. Sökväg:, Databas:  Libris: teorier hälsa 
 
Theorell, T. (2003).  Psykosocial miljö och stress. Lund: Studentlitteratur. Sökväg:,  
Databas: Libris: författare: Theorell, Töres 
 
Thomsson, H. (1998). Anpassningens pris – Kvinnors liv i vård och vardag. 
Stockholm: Förlagshuset Gothia. Sökväg: Vård arbetsmiljö Elvi, R. (1997). I första 
linjen – Arbetsledarens mellanställning, kluvenhet och handlingsstrategier i tre 
organisationer. Lund: Sociologiska institutionen, Lunds universitet  
 
Thylefors, I. (1992). Ledarskap i vård omsorg och utbildning. Stockholm: Natur & 
Kultur. Sökväg:, Databas: Libris: ledarskap vård   
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Wenglén, R. (2005).  Från dum till klok – En studie av mellanchefers lärande. Lund: 
Buisness Press. Sökväg:, Databas: Libris: mellanchefer 
 
Wickström, A-B. (2004). Fem vårdchefer inom sjukvården om faktorer som främjar 
deras arbetsmiljö. I Arbetslivsrapport 2004:25 Om betydelsen att kunna påverka sina 
arbetsvillkor – tre projektarbeten från arbetslivsinstitutet utbildning av 
företagssköterskor 2002-2004: Arbetslivsinstitutet. ISSN: 1401 - 2928 
Sökväg: Databas: Arbetslivsinstitutet: vård chef 
 
Widerberg, K. (2002).  Kvalitativ forskning. Lund: Studentlitteratur. Sökväg:, 
Tidigare kurslitteratur På PA-Programet  
 
Sökväg:, Databas: Libris: 
 
På Libris sökte vi för att hitta både böcker och artiklar för uppsatsen och det var också 
här vi hittade största delen av vår litteratur. Sökorden var: 
 
Sökord: 
 
Hantera stress   26 träffar 
 
Hantera hälsa   4 träffar 
 
Hälsa    12 974 träffar 
 
Hälsa arbete    1584 träffar 
 
Hälsa och arbete   1584 träffar 
 
Hälsa stress    457 träffar 
 
Hälsa stress arbete   71 träffar 
 
Hälsa stress ledarskap   8 träffar 
 
Hälsa stress ledare   0 träffar 
 
Hälsa ledarskap vården   1 träff 
 
Coping    1052 träffar 
 
Coping arbetmiljö   21 träffar 
 
Coping arbete   17 träffar 
 
Coping stress    284 träffar 
 
Coping strategier   11 träffar 
 
Coping stress arbetsliv   9 träffar 
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Arbetsliv hälsa   463 träffar 
 
Arbetsliv hälsa ledarskap   17 träffar 
 
Avdelningschef*   19 träffar 
 
Arbetsmiljö hälsa   693 träffar 
 
Arbetsmiljö hälsa mellanchef*  0 träffar 
 
Egenkontroll    47 träffar 
 
Krav egenkontroll   3 träffar 
 
Krav kontroll stress   6 träffar 
 
Förväntningar arbete   18 träffar 
 
Ledare coping   0 träffar 
 
Ledare hälsa    4 träffar 
 
Ledare stress    2 träffar 
 
Ledarskap hälsa   62 träffar 
 
Ledarskap vård   116 träffar 
 
Sjuksköterska arbetsmiljö   3 träffar 
 
Sjuksköterska chef   4 träffar 
 
Vård* egenkontroll   4 träffar 
 
Vård kontroll    73 träffar 
 
Vården arbetsmiljö    34 träffar 
 
Psykosocial hälsa arbete   19 träffar 
 
Psykosocial hälsa   138 träffar 
 
Psykosocial arbete   72 träffar 
 
Theorell    158 träffar 
 
Theorell, töres   57 träffar 
 
Mellanchefer    42 träffar 
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Sjuka arbete    146 träffar 
 
Frisk* arbet*    316 träffar 
 
Frisk* arbetsplats   4 träffar 
 
Frisk arbetsmiljö   52 träffar 
 
Karasek    81 träffar 
 
Hälsa filosofi    158 träffar 
 
Hälsa teori*    157 träffar 
 
Teorier hälsa    12 träffar 
 
Kvin* ledarskap   526 träffar 
 
Kvin* chef    35 träffar 
 
Mellanchefer vård   0 träffar 
 
Ledarskap roller   11 träffar 
 
Ledare roller    1 träff 
 
Ledarskap förutsättningar   23 träffar 
 
  
 
 
Sökväg:, Databas: Academic Search Elite/Ebsco: 
 
Vi sökte på Ebsco för att se vad som var skrivet i ämnet tidigare. När vi sökte var det 
enbart på vetenskapligt granskade rapporter och av det vi hittade var det några som 
verkade intressanta som vi tittade närmare på, men inget vi kunde använda i 
rapporten. Här är sökorden: 
 
Sökord: 
 
Leader health    7 träffar  
 
Leader and health    2045 träffar 
 
Leadership and health    1867 träffar 
 
Leadership and coping    37 träffar  
Clinical leaders in paediatric nursing: A pilot study 7 

http://web9.epnet.com.ezproxy.bibl.hkr.se/externalframe.asp?tb=1&_ug=sid+F545EA29%2D4760%2D4312%2D9EEC%2D4445BBE1B4F2%40sessionmgr5+dbs+afh+cp+1+BB0B&_us=frn+1+hs+False+or+Date+ss+SO+sm+KS+sl+%2D1+dstb+KS+mh+1+ri+KAAACB4A00043606+BD3D&_uso=tg%5B0+%2D+db%5B0+%2Dafh+hd+False+clv%5B0+%2DY+op%5B0+%2D+cli%5B0+%2DRV+st%5B0+%2Dleadership++and++coping+mdb%5B0+%2Dimh+2651&fi=afh_12826174_AN&lpdf=true&pdfs=862K&bk=R&tn=37&tp=PAC&es=cs%5Fclient%2Easp%3FT%3DP%26P%3DAN%26K%3D12826174%26rn%3D7%26db%3Dafh%26is%3D09629513%
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The Stresses of Leadership 15  The psychology of leadership in rapidly changing 
conditions: A structural psychological approach 29 
 
Leadership and health and strategies   176 träffar 
 
Leadership and health and strategies and stress  4 träffar 
 
leadership and health and stress   34 träffar 
 
Leader and well-being    53 träffar 
 
leaders and well-being    44 träffar 
 
workplace and health and coping  
Occupational stress and constructive thinking: health and job satisfaction.8 
 
coping styles    316 träffar 
 
coping styles and workplace   4 träffar 
 
coping styles and leadership  0 träff 
 
coping styles and leaders   0 träff 
 
coping styles and leader    0 träff 
 
coping strategies and leaders   3 träffar 
 
coping strategies and leadership   3 träffar 
 
coping strategies and leader   4 träffar 
 
occupational stress and leaders   2 träffar 
 
occupational stress and leadership   3 träffar 
 
 
 
Sökväg:, Arbetslivsinstitutet:  
 
Vi har sökt på arbetslivsinstitutets publikationer. 
 
Vård ledare    0 träffar 
 
Vård ledarskap   0 träffar 
 
Vård chef    1 träff 
 
 

http://web9.epnet.com.ezproxy.bibl.hkr.se/citation.asp?tb=1&_ug=sid+F545EA29%2D4760%2D4312%2D9EEC%2D4445BBE1B4F2%40sessionmgr5+dbs+afh+cp+1+BB0B&_us=frn+1+hs+False+or+Date+ss+SO+sm+KS+sl+%2D1+dstb+KS+mh+1+ri+KAAACB4A00043606+BD3D&_uso=tg%5B0+%2D+db%5B0+%2Dafh+hd+False+clv%5B0+%2DY+op%5B0+%2D+cli%5B0+%2DRV+st%5B0+%2Dleadership++and++coping+mdb%5B0+%2Dimh+2651&fn=1&rn=15
http://web9.epnet.com.ezproxy.bibl.hkr.se/citation.asp?tb=1&_ug=sid+F545EA29%2D4760%2D4312%2D9EEC%2D4445BBE1B4F2%40sessionmgr5+dbs+afh+cp+1+BB0B&_us=hs+False+or+Date+ss+SO+sm+KS+sl+%2D1+ri+KAAACB4A00043606+dstb+KS+mh+1+frn+21+AFC5&_uso=tg%5B0+%2D+db%5B0+%2Dafh+hd+False+clv%5B0+%2DY+op%5B0+%2D+cli%5B0+%2DRV+st%5B0+%2Dleadership++and++coping+mdb%5B0+%2Dimh+2651&cf=1&fn=21&rn=29
http://web9.epnet.com.ezproxy.bibl.hkr.se/citation.asp?tb=1&_ug=sid+F545EA29%2D4760%2D4312%2D9EEC%2D4445BBE1B4F2%40sessionmgr5+dbs+afh+cp+1+BB0B&_us=hs+False+or+Date+ss+SO+sm+KS+sl+%2D1+ri+KAAACB4A00043606+dstb+KS+mh+1+frn+21+AFC5&_uso=tg%5B0+%2D+db%5B0+%2Dafh+hd+False+clv%5B0+%2DY+op%5B0+%2D+cli%5B0+%2DRV+st%5B0+%2Dleadership++and++coping+mdb%5B0+%2Dimh+2651&cf=1&fn=21&rn=29
http://web9.epnet.com.ezproxy.bibl.hkr.se/externalframe.asp?tb=1&_ug=sid+F545EA29%2D4760%2D4312%2D9EEC%2D4445BBE1B4F2%40sessionmgr5+dbs+afh+cp+1+BB0B&_us=frn+1+hs+False+or+Date+ss+SO+sm+KS+sl+%2D1+dstb+KS+mh+1+ri+KAAACB4A00044748+E805&_uso=tg%5B0+%2D+db%5B0+%2Dafh+hd+False+clv%5B0+%2DY+op%5B0+%2D+cli%5B0+%2DRV+st%5B0+%2Dworkplace++and++health++and++coping+mdb%5B0+%2Dimh+8203&fi=afh_13030643_AN&lpdf=true&pdfs=79K&bk=R&tn=32&tp=PC&es=cs%5Fclient%2Easp%3FT%3DP%26P%3DAN%26K%3D13030643%26rn%3D8%26db%3Dafh%26is%3
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