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Förord och tack 

 

Att tillägna sig kunskap genom studier, är som i livet en slingrig väg att vandra. 

De val vi gör tillsammans med de förutsättningar i livet vi ges, eller får, skapar 

en helhet vi kan göra något av. När kunskap och erfarenhet vävs samman 

genom studier och livserfarenheter, uppstår det som gör oss till dem vi är. 

 När en uppsats skall skrivas, är det vad som lärts in på vägen som skall 

formas i texten. De resultat som framkommer är i bästa fall, det som ligger 

författarens egen uppfattning nära. Denna uppsats var tänkt att vara färdig 

våren 2016, men som det gör ibland i livet uppkommer hinder som kräver en 

paus för att hitta kraft att ta nya tag. Därför är det nu med stolthet, jag kan 

lämna ifrån mig denna uppsats, tillförd nya erfarenheter och kunskaper.  

 Ett stort tack till er som jag fått intervjua, ni har gett mig av er värdefulla 

tid och gett mig möjligheten att sammanställa denna uppsats. Utan er hade det 

ej varit möjligt. 

 Till min familj, mina vänner och mina kollegor; er uppmuntran och ert 

stöd har gett mig ny energi att lägga till min envishet, för att skriva färdigt min 

uppsats i ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat. 

 Patrick Millet, min handledare på Mittuniversitetet. Tack för att du fanns 

kvar och väntade till jag var redo att ta upp, och skriva färdigt uppsatsen. Tack 

för dina råd, för att bringa ordning och en tydligare röd tråd i arbetet.  

    

Stora Mellösa, i juni 2017 

Helena Lingmar 

   Beteende- och folkhälsovetare 
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Abstract 

 

The main reason for this study is to examine how female managers in the 

health and social care section, experienced comfort and action space in their 

work. The study has been done through a qualitative way, where women in 

managerial has been interviewed. The results show that the women, very much 

enjoyed their jobs, but experienced both stress and frustration and that the 

conditions were different. The main focus was either, the co-workers or the 

targeting group for the business. As a whole between work and leisure, how 

they approached the work and its contents showed significance on how the 

comfort and the conditions at work was perceived and handled. The conclusion, 

that’s made is; to be able to affect the work that is provided, have the correct 

competence for it, but also have the action space for decisions that has to be 

made, has an impact on how a person looks upon their own conditions at work. 

Motivation and attitude to wok, working conditions, and support from both 

colleagues and the management, affects how a person thrives at work. A 

holistic view, with a good balance between work and leisure, lifestyle and 

being out in the nature, comes together with experienced wellbeing.   

 

Keywords:  

Women, managers, well-being, scope, holistic view, natural life 
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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur kvinnliga chefer inom 

kommunal vård och omsorg, upplevde trivsel och handlingsutrymme i sitt 

arbete. Studien har genomförts med en kvalitativ ansats, där kvinnor med 

chefsbefattning i första linjen har intervjuas. Resultaten visar att kvinnorna 

trivdes i sina yrken, men upplevde stress, frustration och förutsättningar olika. 

Viktigaste fokus för arbetet låg antingen på medarbetarna, eller på målgruppen 

för verksamheten. Helhet med balans mellan arbete och fritid, synsätt på 

arbetet och dess innehåll visade sig ha betydelse för hur trivsel och 

förutsättningar i arbetet upplevdes och hanterades. Den slutsats som gjorts är; 

att kunna påverka det arbete som utförs, ha kompetens för det, samt ha det 

handlingsutrymme för beslut som krävs, har betydelse för hur personen 

uppfattar sina egna förutsättningar i arbetet. Motivation och inställning till 

arbetet, arbetsmiljö, och stöd av kollegor och ledning, påverkar hur en person 

trivs på sitt arbete. Helhetssyn med god balans mellan arbete och fritid, livsstil 

och naturvistelse hänger samman med upplevt välmående.   

 

Nyckelord:  

Kvinnor, chefer, trivsel, handlingsutrymme, helhetssyn, naturvistelse 
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Introduktion 

 

I ett chefsuppdrag ingår många arbetsuppgifter; att leda och fördela arbetet, 

skapa rutiner för innehållet, samt se till medarbetare och organisationens bästa, 

är bara några som kan nämnas (Hanson, 2004, Aronsson, et. al., 2012). 

Balansen för arbetets innehåll kan påverka hälsan både positivt och negativt, 

där kontroll, ansträngande arbetsuppgifter, belöning och ledarskap är faktorer 

som har betydelse för utgången (Vingård, 2015). Enligt arbetsmiljölagen, har 

alla som arbetar på en arbetsplats ett gemensamt ansvar för att arbetsmiljön är 

god, och den som är chef har huvudansvaret för att det följs (Kap.3, 2§) 

(Arbetsmiljöverket, 2015). En kombination som ställer stora krav på den som 

har rollen som chef.  

 Att vara chef är en formell befattning, medan det ledarskap en person 

arbetar efter har betydelse för hur motiverade medarbetare i en verksamhet blir 

(Aronson, et al., 2012, Heide, et al., 2012). Det finns många ledarstilar, och ett 

coachande ledarskap, där medarbetarnas bästa och helheten för verksamheten 

vägs samman är en idag funktionell ledarstil (Hanson, 2004, Heide, et al., 

2012). Liksom det personliga, kommunikativa och pedagogiska ledarskapet, 

vars syfte är att medarbetare ska må bra, och fungera väl tillsammans med 

organisationen (Hanson, 2004, Aronson, et al., 2012). Det hälsofrämjande 

ledarskapet, där en chef föregår med gott exempel och motiverar sina 

medarbetare påverkar verksamheten positivt (Hanson, 2004, Aronson, et al., 

2012).  

 Arbetslivet är föränderligt, och mer kunskap behövs om vad som skapar 

hållbarhet för enskilda individer, och organisationer (Aronsson, et al., 2012). 

Liksom mer kunskap om vad i människors miljöer som påverkar upplevt 

välmående och tillfredsställelse (Fors, 2012). Forskning kring risker i 

arbetsmiljön, och vad som främst orsakar psykisk ohälsa finns, men fortfarande 

behövs mer kunskap inom området. Därtill fortsatt forskning om vad som 

förebygger och främjar hälsa, samt chefers och organisationers betydelse för 

hälsoläget i relation till arbetsmiljön (Vingård, 2015).  
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 När det gäller chefers situation och arbetsmiljö, finns det viss forskning, 

och pågående projekt. Tidningen Arbetsliv beskriver ett aktuellt 

arbete ”Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv” (Zetterblom, 2014, 23 

oktober). En undersökning som fokuserar på ”ledares arbetsvillkor, 

återhämtning och hälsa samt förutsättningar för hållbart ledarskap” (Mellner & 

Toivanen, 2015). Projektet pågår 2014-2017, och resultaten ”väntas kunna ge 

kunskap om chefers villkor och förutsättningar” (Afa försäkring, u. å.)  

 Gällande kvinnliga chefers arbetssituation beskriver Regnö (2013) att 

tidigare forskning kring ledarskapsfrågor, ej har gjort skillnad på kvinnors och 

mäns förutsättningar för ledarskap, och rollen som chef. Forskningen har i stort 

fokuserat mer på ledarskap som helhet, eller på män, som till störst del finns 

inom den privata sektorn.  

 Denna studie har som fokus att undersöka hur kvinnliga chefer inom 

kommunal vård och omsorg, upplever trivsel och handlingsutrymme i sitt 

arbete. Studien kommer att genomföras med en kvalitativ ansats, där kvinnor 

med chefsbefattning i första linjen kommer att intervjuas. 

 

Teorier 

 

Chefsroll och ledarskap 

 

En chef innehar en formell befattning, där ett specifikt ansvarsområde inom en 

organisation är bestämt. Det dagliga arbetet innehåller arbetsuppgifter som får 

organisationen att fungera. Där ansvar för personal, arbetsmiljö, samt 

målgruppen för det område verksamheten har sin inriktning mot, ingår. Leda 

arbetet, kunna ta de beslut som behövs, och hålla de ekonomiska ramar som 

finns för verksamheten (Furåker & Berntsson, 2003, Nyberg, 2008, Aronson, et 

al., 2012).  

 Chefer inom offentlig vård- och omsorg har kort- och långsiktiga mål för 

verksamheten att förhålla sig till. Målområdena gäller personal, målgrupp för 
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verksamheten, organisation och arbetsmiljö, för att nämna några. 

Arbetsinnehållet är omfattande, och innehåller uppgifter som hinns med och 

saker som får prioriteras mer än saker som chefer önskar de kan prioritera, t.ex. 

personal och arbetsmiljöfrågor i stället för möten och administration (Furåker 

& Berntsson, 2003). En del arbetsuppgifter som kan uppfattas ligga utanför det 

egentliga uppdraget, och som kanske bättre skulle kunna utföras av någon 

annan yrkesgrupp (Aronsson & Mellner, 2016). 

 Det är skillnad på att vara chef och att vara en ledare. Hur ledarskapet 

utövas, och den ledarstil en person använder är avgörande för hur medarbetare 

mår, och hur organisationen fungerar. Det viktigaste i att vara chef och god 

ledare, handlar om att genom god kommunikation kunna kombinera 

medarbetarnas bästa med verksamhetens målsättning. Hur en verksamhet 

bedrivs, och tanken om hur den ska bedrivas kan skilja sig beroende på vilken 

ledarstil en chef har (Hanson, 2004, Nyberg, 2008, Aronson, et al., 2012, Heide, 

et al., 2012). 

 Ledarskap och ledarstil hänger samman, och flera typer av stilar finns. 

Det personliga, kommunikativa och pedagogiska ledarskapet fokuserar på hur 

medarbetarna mår och fungerar tillsammans, och med organisationen (Hanson, 

2004, Aronson, et al., 2012). Ledare som föregår med gott exempel, motiverar 

och uppmuntrar sina medarbetare, och ger medarbetarna möjlighet att komma 

med lösningar och förslag till förbättringar i verksamheten. De arbetar 

hälsofrämjande, och den kommunikativa ledaren uppmuntrar sina medarbetare 

att vara delaktiga i arbetet. På så vis skapas förutsättningar för en god 

arbetsmiljö (Hansson, 2004, Aronsson, et al., 2012).  

 Att som chef lyckas leda sin personal, handlar om hur förtroendet mellan 

chef och medarbetare skapas. Att kunna ha ett helhetsperspektiv på 

verksamhetens mål, och behov samtidigt som medarbetarnas bästa tas tillvara 

genom ett coachande ledarskap, är ett modernt sätt att nå goda resultat som 

ledare (Hanson, 2004, Aronsson, et al., 2012, Heide, et al., 2012). 
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Kvinnliga chefer i offentlig förvaltning 

 

Inom den offentliga förvaltningen har arbetsinnehåll tillsammans med 

kompetenskrav på chefer ökat. Nya arbetsuppgifter tillkommer, ansvaret ökar 

liksom kraven. Kvinnliga chefer säger sig vilja kunna påverka och förändra 

inom sitt uppdrag, och tycker också det är viktigt att den organisation de finns i, 

har mål som stämmer väl överens med deras egna visioner, alternativt att 

målen kan påverkas för att stämma överens med de egna värderingarna. Att ha 

tid till utvecklingsfrågor och frågor gällande personal och arbetsmiljö, är saker 

som kvinnor i offentlig förvaltning säger sig vilja hinna mer av, än vad de gör 

(Furåker & Berntsson, 2003, Kairos Future & WES, 2014).  

 Generellt sett, är det flest män på chefsposterna i Sverige (90%), och i 

den privata sektorn. Medan det inom den offentliga sektorn, en bransch som 

domineras av kvinnor, finns fler kvinnor än män med chefsbefattningar (SCB, 

2012, i Regnö, 2013).  

 I kommunal regi, ligger alltid det yttersta ansvaret för verksamheten på 

politisk nivå i kommunfullmäktige. Utifrån kommunernas storlek, kan 

organisationen se olika ut i landet. Antalet chefsled som finns i en kommun, är 

beroende på organisationens upplägg samt storleken på kommunen. 

Enhetschefer är först i chefsleden, och ansvarar för den verksamhet som 

bedrivs dagligen för kommunens hjälptagare och dess närmsta personal. Högst 

upp i chefsleden finns förvaltningschefer, och därefter de folkvalda politikerna 

som styr kommunen (Regnö, 2013). 

 Beroende på var i organisationens hierarki en chef befinner sig, 

innehåller chefsuppdragen till viss del olika arbetsuppgifter och 

ansvarsområden. För enhetschefer innebär arbetet att leda det dagliga arbetet, 

samt hålla kontakt med personalen i verksamheten, dess hjälptagare och 

anhöriga. Arbetsuppgifterna innebär att planera framåt, följa mål, hantera 

administrativa uppgifter (om administratör saknas), konflikthantering, möten 

med anställda, chefer, med flera, osv.  Att hålla verksamheten flytande, med 
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god balans mellan de ekonomiska, organisatoriska och faktiska förhållande för 

hjälptagare, och personals behov, är något som cheferna uppfattar som 

utmanande i sitt uppdrag. En kommunal verksamhet bedrivs, och förväntas 

fungera oavsett de ekonomiska tillgångar som finns (Regnö, 2013). 

 

Arbetsmiljö 

  

Flera faktorer har betydelse för människors arbetsmiljö. Det handlar om vilka 

arbetsförhållanden en person har, den miljön som arbetet utförs i, och de 

människor som ingår i en arbetsgrupp. Den fysiska miljön handlar om lokaler, 

ljud, ljus och ergonomiska förhållanden gällande möblering t.ex. Den tekniska 

miljön har med förhållandena mellan människa och teknik att göra. Där 

apparatur med olika funktion, som exempelvis datorer och 

verksamhetsprogram ingår. Den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön 

berör människorna i verksamheten. Hur människor fungerar tillsammans, och 

hur den organisation de befinner sig i är utformad (Bohgard, et al. 2010). 

 En persons arbetsliv påverkas av innehållet i det, samt hur arbetsmiljön 

är utformad. Miljön på arbetsplatsen skall vara god, liksom de fysiska och 

psykosociala förhållandena (Folkhälsomyndigheten, 2014, 2015). Att klara de 

krav ett arbete kräver, ha kompetensen för det, samt ha en balans mellan 

innehåll och belastning i arbetsuppgifterna är betydande faktorer för hur en 

person upplever sitt arbete. Att arbetet känns hanterbart, och att rätt 

förutsättningar ges för att utföra arbetet (Tangen & Conrad, 2009). Delaktighet 

i arbetet, kontroll över arbetsinnehåll, och tempo utifrån egen förmåga, liksom 

uppskattning och möjlighet till individuell utveckling är faktorer som har 

betydelse för hur en person mår. Därtill har det betydelse att det finns en balans 

mellan arbete och fritid, för att en person skall kunna vara välmående 

(Folkhälsomyndigheten, 2014, 2015). 

 När arbetsmiljön av en individ uppfattas som god, och arbetsuppgifterna 

är i relation till en persons förmåga samt kompetens, finns goda förutsättningar 
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för att en person upplever sig som välmående. Liksom när en person känner att 

denne kan utvecklas inom arbetet, har förväntningar på sig som också ges 

feedback på, och att ledningen ger sitt stöd till personen och dennes förmåga 

för att utföra arbetet. En helhet för en persons arbete och arbetsmiljö, som är av 

betydelse (Peter Warr, 1987; 1999; 2007, i Aronsson et al., 2012). 

 

Chefers arbetsinnehåll, löner och kompetens 

 

Chefer jobbar vanligtvis mer än heltid, och enligt Ledarna (2016) har högre 

befattningar fler arbetstimmar per vecka. När det gäller första linjens chefer, 

arbetar ungefär hälften av dem ca 40 timmar per vecka, och resterande ca 41-

50 timmar per vecka. Ett fåtal arbetar mer än detta (Ledarna, 2016).  Ansvaret 

för chefers arbetsinnehåll och det handlingsutrymme som ges i en organisation, 

ligger i kommunal verksamhet högst på en politisk nivå. Något som påverkar 

resultat för hur verksamheten bedrivs, hur chefer mår och hur länge de stannar i 

arbetet. Hög arbetsbelastning är kostsamt, och fler chefer med renodlade 

uppdrag kan vara mer kostnadseffektivt och ekonomiskt än att ha få chefer med 

för stor arbetsbörda (Nilsson, 2011). 

 I den lönestatistik som Ledarna (2016) samlat in gällande chefers löner 

2015, är medianlönen för chefer 44250 kr per månad. För chefer i första led, är 

medianlönen lägre, 38233 kr. Den första linjens chefer utgör ca 30% av det 

totala antalet chefer som finns i Sverige. Av dessa är det ca 60 % män. 

Medianlönerna för första linjens chefer inom vård och omsorg, i hela Sverige 

är 40000 kr. Lönerna påverkas av ansvar och innehåll för befattningen, där ökat 

arbetsinnehåll och mer ansvar höjer lönen. När det gäller kompetens i relation 

till lön, är det större skillnader mellan de olika utbildningsnivåerna och lönerna 

inom den privata sektorn, än i den offentliga. Skillnaden i lön är tydligt 

märkbar när det gäller personer med tre eller fler års utbildning på 

högskolenivå (Ledarna, 2016). 
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 Arbete och kompetens hör samman, vilket enligt tidningen Arbetsliv 

presenteras utifrån en studie, där allvarliga hälsorisker till och med dödsfall, är 

konsekvenser av framförallt för hög kompetens utifrån sina arbetsuppgifter 

(Zetterblom, 2015, 22 september). Studien visar att risken för dödlighet hos 

kvinnor generellt var större än hos män, där kompetensen och utbildningsnivån, 

under lång tid var högre i relation till de arbetsuppgifter som utfördes (Garcy, 

2015) . Kvinnor har ofta höga krav på sig själva och även på andra, och Regnö 

(2013), menar att kvinnliga chefer som har intervjuats; ser att många av dem är 

överkvalificerade för de arbeten de utför, både på chefsnivå, och hos de 

medarbetare som finns i verksamheterna. Uppgifter ska klaras av, ingen tillåter 

sig själv att misslyckas, och för att till och med söka en del befattningar ska 

alla kriterier uppfyllas av den med höga krav på sig själv. De kvinnliga 

cheferna menar att män tror mer på sig själva, än vad kvinnorna gör, och inte 

kräver detsamma av sig själva. De höga krav som personer ställer på sig själva, 

kan även skapa problem. Personer som är duktiga inom sitt yrke, kan riskera att 

bli den ”duktiga flickan”. Något som exempelvis chefer som arbetat sig uppåt i 

hierarkin kan drabbas av, eftersom de inte har den högskolekompetens som 

behövs för arbetet. De anser sig behöva vara bra på jobbet, för att stå kvar i 

konkurrensen och få behålla sin befattning. 

 Höga krav i arbetet, otrygga anställningar, stor arbetsbelastning, liksom 

liten möjlighet att påverka sin situation, är faktorer i arbetsmiljön som på sikt 

kan leda till omfattande ohälsa hos de personer som är drabbade. 

Varningssignaler med negativ hälsopåverkan kan vara, att ofta hoppa över sin 

lunch, och att ofta behöva arbeta övertid, alternativt ta hem arbetsuppgifter för 

att hinna med (Folkhälsomyndigheten, 2013, a, b).  

 

Trivsel, arbetstillfredsställelse, motivation och engagemang 

 

Att trivas i livet, hänger samman med faktorer som; vilka relationer någon har, 

i vilket socialt sammanhang någon befinner sig, och vilken socioekonomisk 

status personen har (Fors, 2012). De flesta som arbetar (61 %) trivs med sitt 
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arbete, vilket påverkar livet som helhet positivt. Chefer visar sig ha en något 

lite högre upplevd trivsel på arbetet, än vad dem som inte är chefer har. De 

faktorer som ansågs ha störst betydelse för trivsel gemensamt för alla handlar 

om; ”Meningsfullhet och uppskattning, arbetsklimat och kollegor, samt 

trygghet, lön och förmåner” (Wise Group, 2015).  

 Hur en person trivs på jobbet, har enligt forskning inom arbets- och 

organisationspsykologi ett samband med vilken inställning denne har till sitt 

arbete. En positiv, eller negativ inställning påverkar de arbetsuppgifter som ska 

utföras, och även en persons beteenden som helhet. En person som upplever att 

denne trivs med sitt arbete, får ut mer av det och på så sätt ger personen även 

tillbaka energi och engagemang som påverkar arbetet i positiv riktning. Att 

känna engagemang skapar arbetstillfredsställelse, en term som används likväl 

som arbetstrivsel. Generellt är det bra att veta om vilken skillnad orden har. 

Forskarna menar att trivsel ska ses som ett mer övergripande begrepp, medan 

tillfredsställelse är mer ingående för exempelvis olika uppgifter som utförs 

(Aronsson, et al., 2012). 

 Att känna motivation för det arbete som utförs, anses inom forskningen 

också ha ett samband med arbetstillfredsställelse. Motivation och beteende 

anses hänga samman. En motiverad person drivs av ett syfte att göra något, för 

sin egen eller en organisations skull. Motivation kan i sig leda till ökad 

motivation, och på så sätt medföra att en person känner sig nöjd med sitt arbete, 

och det som utförs. Arbetsgivare uppskattar motiverade och engagerade 

medarbetare, och en person med en god känsla för den organisation denne 

arbetar i stannar kvar inom organisationen och arbetar för den (Aronsson, et al., 

2012). 

 

Handlingsutrymme 

 

Det handlingsutrymme en person kan ha i sitt uppdrag som chef är beroende av 

flera faktorer. Inom organisationen finns chefer och medarbetare att ta hänsyn 

till, där olika krav från dessa parter finns. Utöver detta, är det flera lagar som 
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t.ex. arbetsmiljölagen, hälso- och sjukvårdslagen, och socialtjänstlagen att ta 

hänsyn till. I kommunal verksamhet skall dessutom, politiska beslut efterlevas, 

och de ekonomiska ramarna som gäller följas (Falck & Wagland, 2011, 

Nilsson, 2011).  

 En del menar att kompetensen har betydelse, medan andra menar att det 

inte har det, utan att det mer är erfarenhet och sätt att hantera helheten på som 

är av betydelse för den handlingsfrihet en anser sig ha som chef. 

Handlingsutrymmet påverkas av om ledningen ger sitt stöd i det arbete en chef 

har att utföra, gentemot de medarbetare som finns i verksamheten och deras 

krav, samt det som verksamheten är inriktad emot. En person som i sitt arbete 

ser möjligheter före hinder, anser sig oftare ha större förutsättningar i sitt arbete 

och den utveckling som de behöver eftersträva i arbetet (Falck & Wagland, 

2011). 

 

Syfte 

 

Syftet med detta vetenskapliga arbete, är att undersöka hur kvinnor med 

chefsbefattning inom kommunal vård och omsorg, upplever trivsel och 

handlingsutrymme i sitt arbete. 

 

Frågeställningar 

 

 Hur upplever kvinnliga chefer trivsel och handlingsutrymme i sitt 

arbete? 

 

 Är det helheten och sammanhanget som påverkar upplevd trivsel, och 

handlingsutrymme i arbetet? 

 

 Är det enskilda-, eller flera faktorer tillsammans, som har störst 

betydelse för upplevd trivsel på jobbet? 
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Metod 

 

Designbeskrivning 

Detta examensarbete har genomförts som en kvalitativ studie, där intervjuer 

med deltagarna har gjorts. Tanken med att göra intervjuer, var att kunna ställa 

fördjupade följdfrågor till de svar som gavs.  

 Den kvalitativa ansatsen, ger forskaren genom att göra intervjuer med 

personer en möjlighet att mer eller mindre strukturerat fördjupa sig i de 

frågeställningar som finns. Något som inte är genomförbart i en 

enkätundersökning. Genom det samtal, och förutsättningarna i det, 

framkommer det som skapar svar på frågor som forskaren har. Nya saker som 

forskaren ej tänkt sig, kan också uppkomma. Om intervjupersonen upplever 

förtroende för den som genomför intervjun, kan mer djupgående svar ges på de 

frågor som ställs (Widerberg, 2002, Tjora, 2010/2012).  

 

Deltagare 

I detta vetenskapliga arbete, har fyra kvinnliga chefer inom vård och omsorg i 

samma kommun intervjuats. Kvinnorna är i åldrarna 45-60 år, och har haft 

chefsbefattningar i nio till femton år. Kvinnorna som deltar i studien har valts 

ut genom bekvämlighetsurval, vilket betyder att personerna på något sätt varit 

lättillgängliga för forskaren (Bryman, 2008). I detta fall betyder det att 

forskaren i förväg, kunnat få information på kommunens hemsida om vilka 

kvinnliga chefer som funnits inom vård och omsorg. Författaren till detta 

arbete, har kontaktat de kvinnliga cheferna och ställt en direkt fråga till dem 

med en förhoppning om deltagande i studien. För att avgränsa studien, har de 

kvinnor som intervjuats haft befattningar som första linjens chef, inom vård 

och omsorg, i samma kommun.  Personerna skulle också ha arbetat mer än två 

år som chef. 
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Instrument 

Ett frågeformulär med intervjufrågor, har skapats. Frågorna berör: trivsel, 

förutsättningar för arbetet, arbetsmiljö, kompetens, lön, ledarskap, socialt 

sammanhang, samt tid utanför arbetet. Frågorna kan läsas i bilaga 1. 

 

Procedur 

Före genomförandet av intervjuerna, fick deltagarna läsa igenom ett dokument 

där syftet med studien beskrevs, och möjligheten att avbryta deltagandet om de 

själva önskade. Se bilaga 2. 

 Intervjuerna har gjorts genom att författaren till denna studie, besökte 

informanterna i en av dem vald miljö. Personerna som deltog, valde alla fyra 

att intervjuerna skulle genomföras på ett ställe med koppling till deras 

arbetsplatser. Lokalerna som användes var kontor eller konferenslokaler. 

Frågeformuläret som skapats ligger till grund för de genomförda intervjuerna, 

som tog ca en och en halv, till två timmar per intervju. Intervjuerna 

genomfördes som samtal, där frågorna ställdes och svaren dokumenterades 

med hjälp av dator av frågeställaren (författaren till detta arbete). Intervjuerna 

sammanställdes i enskilda dokument, för varje person som intervjuades. 

Dokumenten utgick från det frågeformulär som användes, där svaren som 

intervjupersonerna gav fördes in under respektive fråga.  När alla intervjuer var 

genomförda, fogades alla svar fråga för fråga samman i ett gemensamt 

dokument. Detta för att svaren skulle bli lättöverskådliga, och lättare att 

jämföra med varandra, när analysen skulle genomföras. 

 

Analys 

För att hantera den information som framkommit vid intervjuerna för detta 

arbete, har svaren på de frågor som ställts analyserats med hjälp av den 

innehållsanalys som Bryman (2008), bedömer vara en lämplig och smidig 

metod för ändamålet. Metoden i sig utförs på ett sätt som anses vara lätt att 

göra flera gånger, på liknande sätt.  
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 Innehållet i de svar som getts, har slagits samman efter olika ämnen som 

hör ihop. Exempel är; arbetsuppgifter, trivsel, viktigaste fokus för arbetet, och 

arbetsmiljö som ett tema. Arbete, fritid, och helhetsperspektiv, som ytterligare 

ett. Se bilaga 3. Med det menar Bryman (2008), att en studie som analyseras på 

detta sätt är lätt att replikera, och lätt att tolka då svaren blir tydligt 

organiserade. När innehållet sorteras på detta systematiska sätt, är det relativt 

lätt att tyda de data som framkommit. Processen i det som tolkas, och de svar 

som läggs samman blir på så sätt ett tydligt resultat för de fakta som studien 

lett till, i stället för en följd av forskarens personliga uppfattning och egna 

värderingar.  

 De olika svar som framkommit vid respektive intervju, har efter dem 

lagts ihop av författaren för arbetet presenterats i punktform. Svaren har 

dessutom förtydligats med en del utvalda citat från intervjupersonerna. En 

fördel med att sammanställa svaren punktvis, är att det blir svårare att 

identifiera vem som kan ha intervjuats i studien. Något som Tjora (2010/2012), 

menar är en styrka och av stor betydelse för att undvika att deltagarnas identitet 

röjs. 

 De svar som tolkas i innehållsanalysen, är det som har koppling till de 

frågeställningar som finns för forskaren. I analysen av svaren, kan det 

framkomma svar utöver de som egentligen ställts i frågan. Något som ska 

redovisas i resultatet. Det är viktigt att de teman som svaren delas in i verkligen 

hör samman, något som Bryman (2008), menar ibland kan vara svårt.  

 

Etiska överväganden 

 

I Brymans (2008) bok Samhällsvetenskapliga metoder, finns tydligt beskrivet 

de etiska regler som ska följas inom forskningen. Informationskravet; 

deltagarna i en studie ska veta syftet med den, hur den ska genomföras, och att 

deras deltagande är frivilligt, samt att de om de inte längre vill delta, kan säga 

ifrån sitt deltagande. Samtyckeskravet; deltagarna skall själva säga att de vill 
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delta i studien. Konfidentialitetskravet; den som deltar i studien skall vara trygg 

med att ingen får vetskap om detta, och att de uppgifter som kommer fram inte 

förs vidare. Nyttjandekravet; insamlad data, skall endast användas till det som 

informerats om i förväg. 

Det är av stor betydelse att de chefer som intervjuas för detta arbete, ej går att 

identifiera. Utifrån detta ges i arbetet ingen information om vilken kommun 

dessa kvinnliga chefer arbetar i. Det exakta arbetsområdet har ej heller 

specificerats.  

 

Resultat 

 

De fyra kvinnliga cheferna som intervjuades, är alla enhetschefer i första ledet 

inom kommunal vård och omsorg. De är 45-60 år gamla, och har arbetat som 

chefer i nio till femton år. Alla fyra arbetar heltid, och har 

tillsvidareanställningar i kommunen, specifikt för sina tjänster. 

 De har alla fyra någorlunda fasta arbetstider, med eget ansvar för hur 

tiden fördelas. När det gäller övertid skiljer det sig mellan de fyra cheferna. En 

av dem arbetar aldrig övertid, om hon skulle göra det får hon betalt för det. De 

tre andra har ej ersättning för sin övertid, tiden tas ut i komptid. Den av 

kvinnorna som arbetat kortast tid som chef, var den som arbetade mest övertid 

av dessa tre. 

 Två av cheferna har universitetsutbildning, och två har 

gymnasieutbildning. Alla fyra har kompletterande kortare utbildningar för 

uppdraget som chef. Dessa är på universitetsnivå, samt intern kommunal 

chefsutbildning.  

 Det som skiljer cheferna åt, är hur många medarbetare och verksamheter 

de ansvarar för. En av cheferna hade sex verksamheter, medan övriga hade en 

verksamhet. Två av cheferna hade 30-40 medarbetare, de två andra hade 

ungefär hälften av antalet medarbetare i sina verksamheter. 
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 Arbetsuppgifter, arbetsmiljö, viktigast för arbetet 

När det gäller arbetsuppgifter beskrevs innehållet relativt lika av 

cheferna. Alla fyra trivdes med jobbet, men upplevde stress, frustration 

och otillräcklighet olika. Två av cheferna hade medarbetarna som 

viktigaste utgångspunkt i sina arbeten, medan två hade personerna för 

målgruppen i verksamheten som viktigaste uppgift för arbetet. 

 ”Att se medarbetare växa är det allra bästa”. 

 ”Brukarna har rätt till professionellt stöd, och ett bra liv. Det är 

 mina kärnfrågor vilket passar bra för mig som chef.” 

 ”Variation, jobba med utveckling, fri att jobba, inte så styrd.” 

 ”Medarbetare som trivs gör att vi får nöjda kunder. Utan dem 

 skulle vi inte ha något” 

 ”Personalen ska vara delaktig i utvecklingen på sin arbetsplats.” 

 

 Förutsättningar för arbetet 

De fyra hade olika uppfattning om hur förutsättningarna för arbetet såg 

ut. En av dem såg mer positivt på detta genom att acceptera och göra 

det bästa av de förutsättningar som fanns. 

 ”Förutsättningar är spännande. Egentligen har jag inte rätt 

 förutsättningar för det jag skulle vilja göra. Nu får jag göra det 

 mer utifrån de förutsättningar som finns.” 

 ”Ibland är det svårt att förena arbetsmiljön med de boendes 

 svårigheter.” 

  ”Som det är nu har vi medarbetarsamtal en gång om året, jag 

 skulle vilja ha mer tid med min personal.” 

 ”Nu är det besparingstider, vad är rimligt för att göra ett bra 

 jobb.” 

 ”Mycket administrativt arbete … verksamhetssystem … följa 

 manualer … Tungrott” 

 ”Det är ett fritt jobb på gott och ont.” 
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 ”Jag har mandat att utveckla och förändra min egen verksamhet.” 

 

 Mail, ledighet, semester 

En av cheferna läste mail på kvällar och helger. En annan uppgav att 

hon tidigare varit tvungen att göra det. Alla chefer hade vid sina 

semestrar någon annan som ansvarade för verksamheten. 

 

 Lunch 

Två av cheferna tog lunch varje dag, medan de andra två inte gjorde det 

regelbundet. De åt varje dag, med jobbade då ofta samtidigt. 

 ”Jag äter varje dag, men kan sitta på kontoret och äta.” 

 ”Jag äter men sitter ofta och jobbar samtidigt.” 

 ”Försöker prata andra saker än jobb på lunchen.” 

 

 Kompetens och lön 

När det gällde den egna kompetensen, efterfrågade två av cheferna mer 

kunskap bl.a. om gällande lagar, t.ex. arbetsmiljölagen. Angående 

lönerna var två av cheferna nöjda. En hade ingen uppfattning om 

löneläget, medan en person tyckte att lönen ej stod i relation med det 

ansvar hon hade. 

 ”Jag anser att jag har fullvärdig utbildning.” 

 ”Budget skulle jag behöva lära mig mer om.” 

 ”Får lära mig om Arbetsmiljölagen.” 

 ”Jag tycker jag har den kompetens jag behöver för det jobb jag 

 har.” 

 ”Det ska bli intressant att se hur utvecklingen går lönemässigt.” 

 ”Lön: Nej, inte för det ansvar vi har.” 

 ”Lön: Jag tycker den är bra.” 
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 Chefskap 

När det gällde chefernas uppfattning om vilka egenskaper en chef ska 

ha, var tre av cheferna fokuserade på att lyssna på, och stödja 

medarbetarna. Den fjärde hade fokus på att ge medarbetarna ansvar, 

och att det var viktigt att lita på dem.  

 ”Lyhörd. Inte rädd att ta i det som är svårt.” 

 ”Att jag inte styr med hela handen.” 

 ”Ett stöd och ett bollplank” 

 ” Samtalet är viktigt, oavsett befattning.” 

 ”En bra chef ska kunna ge ansvar, så man får växa i uppdraget. 

 Ej kontrollerande.” 

 ”Ta tillvara allas kompetens och kunskap” 

Två av cheferna ansåg sina egna chefer ha de egenskaper de själva 

tyckte var viktigast, medan de andra två ej visste säkert då de hade 

relativt nya chefer de ej lärt känna ännu. 

 

 Kollegor, social gemenskap 

Alla fyra såg andra chefer som sina kollegor. Ingen umgicks med sina 

kollegor eller medarbetare på fritiden. På jobbet upplevde alla att de 

kände sig socialt delaktiga med kollegor, och medarbetare.  

 

 Privatliv, arbetsliv, helhetsperspektiv 

När det gäller saker utanför arbetet som kan påverka en, hade tre av 

cheferna inställningen att skilja på privatliv och arbetsliv. Den fjärde 

hade en mer positiv inställning till ett helhetsperspektiv, kring hälsa och 

välmående. Där innehållet i privatlivet med natur och livsstil påverkade 

livet och på så sätt också arbetet i positiv mening. 

 ”Om jag mår bra av det jag gör på fritiden, så kan jag må bättre 

 på jobbet.” 

 ”Jag skiljer på arbete och fritid. Jag har min roll. Sätter på den 

 när jag kommer till jobbet, och stänger av när jag går därifrån.” 
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 ”Hela mitt liv och leverne påverkar mig positivt. Allt hänger 

 ihop.” 

 ”Jag är bra på att fokusera oavsett åt vilket håll det är privat.” 

 

 En chef skiljer ut sig från de övriga 

Av dessa fyra chefer är det en person som skiljer ut sig mer än de andra 

tre. Denna person, har fokus på sina medarbetare i första hand. Hon 

utgår från förutsättningarna i arbetet, och ger medarbetarna ansvar och 

lägger stor vikt vid deras arbetsmiljö som ska vara god. Hon tar lunch 

varje dag, arbetar själv ej övertid, och upplever ej stress i arbetet. Hon 

har ett privatliv med en livsstil som påverkar den egna hälsan, och 

välmående positivt. Vilket är bra för henne i arbetet.  

 

Svar på frågeställningarna 

 

Hur upplever kvinnliga chefer trivsel och förutsättningar i sitt arbete? 

 

 Dessa fyra kvinnliga chefer upplevde alla att de trivdes med sina 

jobb. De upplevde dock stress, frustration och otillräcklighet utifrån 

de förutsättningar som gavs arbetet olika.   

De fyra kvinnliga cheferna hade olika fokus på vad som var 

viktigast för dem i arbetet. Två av cheferna hade medarbetarna som 

viktigaste utgångspunkt i sina arbeten, medan två hade personerna 

för målgruppen i verksamheten som viktigaste uppgift för arbetet. 

En av cheferna hade trots att hon ej ansåg sig ha rätt förutsättningar 

för sitt arbete, valt att fokusera på att göra det bästa utifrån de 

förutsättningar som gavs. Medan de andra tre tyckte det var svårt att 

förena en god arbetsmiljö för sina medarbetare, eller att kraven i 

arbetsmiljön krockade med behoven hos de boende och deras 

svårigheter. Mer tid för sina medarbetare, och mindre tid med 
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administration var också saker som kom upp som frustration i 

arbetet.  

 

Är det helheten och sammanhanget som påverkar upplevd trivsel, och 

förutsättningar i arbetet? 

 

 Helhetssynen på arbetsinnehåll, och förhållningssätt i arbetet, 

tillsammans med balansen och synen på hur livsstil och privatliv har 

en påverkan på arbetet. Samt betydelse för hur trivsel och 

förutsättningar i arbetet upplevs. 

Av dessa fyra chefer var det en person som skiljde ut sig mer än de 

andra tre. Denna person, hade fokus på sina medarbetare i första 

hand. Hon utgick från förutsättningarna i arbetet, och gav 

medarbetarna ansvar och lade stor vikt vid deras arbetsmiljö som 

hon ansåg ska vara god. Hon tog lunch varje dag, arbetar själv ej 

övertid, och upplever ej stress i arbetet. Hon har ett privatliv med en 

livsstil som påverkar den egna hälsan, och välmående positivt. 

Vilket upplevs vara bra för henne i arbetet. 

 

Är det enskilda-, eller flera faktorer tillsammans, som har störst betydelse för 

upplevd trivsel på jobbet? 

 

 Helheten; flera faktorer tillsammans i en persons liv, är det som har 

betydelse för hur trivsel och förutsättningar i arbetet upplevs och 

hanteras. 

 

Diskussion 

Syftet med denna studie, var att undersöka hur kvinnliga chefer inom vård- och 

omsorg upplevde sig trivas på arbetet, och det handlingsutrymme de ansåg sig 

ha för att utföra sitt arbete.  
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När det gäller de förutsättningar i arbetet som de som intervjuades upplevde 

frustration över, handlar det om vilket handlingsutrymme de tycker sig ha för 

att utföra sitt arbete.  

 Falck & Wagland (2011), beskriver det handlingsutrymme första linjens 

chefer har att ta hänsyn till utgår ifrån politiska beslut, ekonomiska 

förutsättningar och lagar att förhålla sig till. Dessa lagar står i relation till 

arbetsmiljön (arbetsmiljölagen), och lagar som berör de personer som 

verksamheten riktar sig till; exempelvis Hälso- och sjukvårdslagen, och 

Socialtjänstlagen. Första linjens chefer hamnar mellan överordnade och 

underordnade, där krav finns både ovanifrån och underifrån. Frustration och 

otillräcklighet var något som ansågs vara vardag i arbetet som första linjens 

chef. Att det är svårt att få ihop en helhet mellan verksamhet, och medarbetares 

förståelse och vilja att arbeta för de mål som finns uppsatta i verksamheten. Det 

som syntes var också att en persons inställning till sina förutsättningar, 

påverkade den egna upplevelsen i arbetet. Om en person ansåg sig kunna 

påverka, var dennes handlingsutrymme och möjligheter större än för en person 

med inställningen att det var svårt att påverka.  

  

En av personerna som intervjuades beskrev arbetet som fritt, på gott och ont. 

 Något som Mellner (2015, 2016), i sitt arbete ”Balansakt” bl.a. tittar på. 

Hur gränsdragningen mellan det privata och arbetslivet ser ut. Mellner menar 

att den nya teknikens framfart gör det möjligt för en person att arbeta på fler 

platser, än på sin arbetsplats, och även på andra tider än ordinarie arbetstider. 

På så vis, kan arbetet bli gränslöst och för en person kan gränsen mellan arbete 

och fritid suddas ut, och tiden för arbete blir mer omfattande än tiden för vila 

och återhämtning. Något som medför en risk för en persons hälsa, och dennes 

stressnivåer. På sikt kan stressen utvecklas till ohälsa, och kroniska 

stresstillstånd. Detta för att tiden för vila och återhämtning blir för kort, i 

relation till tiden som används till arbete och arbetstid.  

 Tidigare forskning har sett ett samband mellan sömnsvårigheter och 

långa arbetsveckor (Åkerstedt, 2012), något som Mellner (2015) i sitt arbete 
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sett skilja sig lite. Personer med en god förmåga att göra gränsdragningar 

mellan arbete och fritid, och som har en god balans mellan arbetets innehåll 

och fritiden sover bättre, än dem som har svårt att släppa innehållet i arbetet 

när de är lediga. Mellner (2015), påtalar att tid för återhämtning och fritid är av 

betydelse för hur en person mår och klarar av ett arbete med hög belastning och 

ett omfattande innehåll. Att arbeta på flera platser än på arbetet, medför en 

längre arbetstid per vecka. Något som också kan påverka hälsan. 

 En del av arbetet som inte hinns med på arbetsplatsen, och inom 

arbetstiden kanske utförs hemma på fritiden. Något som på sikt medför att 

ramen för arbetets innehåll och omfattning inte kan synliggöras för de som 

ansvarar för organisationen (politikerna, i en kommunal förvaltning). Något 

som måste ses som en risk, för möjligheten i det flexibla och gränslösa arbetet 

(Mellner, 2015, Hoflin & Kindlund, 2016). För den som har en hög 

arbetsbelastning har Mellner (2016), tips som kan följas. Sätt tydliga gränser 

för arbetet, och att det skall utföras på arbetsplatsen, under ordinarie arbetstid. 

Fokusera på uppsatta mål, där prioriteringar görs utifrån vad som är viktigast. 

Strukturera upp dagen så möten, samtal och administrativa arbetsuppgifter 

ryms varvat med varandra under dagen. Var till viss del flexibel gentemot 

arbetsgivaren, vid toppar av hög arbetsbelastning. Men var noga med att återgå 

till ordinarie arbetstid, och innehåll för att behålla hälsan och för att sätta 

gränser mellan fritid och arbetstid. Gör överenskommelser inom organisationen 

och tydliggör vad som förväntas av alla på arbetsplatsen. Detta gäller såväl 

chefer som medarbetare.  

  

Hur olika personer hanterar gränsen mellan arbete och fritid, syntes i svaren 

hos de kvinnor som intervjuades i detta arbete.  

 Hoflin & Kindlund (2016), har sett att det finns olika sätt att hantera 

saker, och att göra en skillnad på vad en gör. Att som person gå från jobb till 

fritid, eller tvärtom, genom att sätta på sig en roll, eller ha förmågan att se att 

helheten mellan arbete och fritid hör ihop. Det kan ha ett samband mellan hur 

balansen mellan arbete och fritid ser ut. Att ha ett helhetsperspektiv i livet, där 
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arbete och fritid ryms och hör samman. Det så kallade livspusslet får plats, och 

att ha kontroll över helheten har betydelse. Något som stämmer väl överens 

med det som Mellner (2015), menar i sin forskning, att balansen mellan arbete 

och fritid måste finnas för att en person ska må bra. 

 

Metoddiskussion 

 

Innehållsanalysen har sina för- och nackdelar. Metoden är relativt fri, och är 

lätt att anpassa till det som studien handlar om. Den anses vara objektiv, och 

kan med fördel användas där information kan vara svår att få från dem som har 

intervjuats. De svårigheterna som finns är hur kodningarna skapas, och tolkas 

av forskarna. Det finns en risk att det trots att metoden anses som objektiv, 

ändå kan finnas en viss styrning utifrån forskarnas intressen. Det viktiga är 

också att de fakta som använts för de tolkningar av svaren som ska göras, är av 

god kvalitet och ligger så nära ämnet som möjligt (Bryman, 2008). 

 Resultatet i denna intervjustudie, ger en indikation på att helheten i en 

persons liv är viktigt; när det gäller arbetsinnehåll och förutsättningar i arbetet, 

hur trivsel upplevs och hur en persons förhållningssätt i arbetet är. Antalet 

deltagare i studien är få till antalet, och på så vis kan det vara svårt att 

säkerställa att resultatet är helt tillförlitligt jämfört med om fler personer hade 

intervjuats.  

 Denna studie är genomförbar på många olika sätt. Förutom att intervjua 

fler kvinnliga chefer, hade både manliga och kvinnliga chefer kunnat intervjuas. 

Liksom chefer i flera led, eller som en jämförelse mellan chefer inom vård och 

omsorg inom kommunal och privat verksamhet. Studien kan även genomföras i 

andra grupper i arbetslivet, än enbart chefer. 

 

Slutsats 

I denna studie, upplevde de kvinnliga chefer som intervjuades trivsel i sitt 

arbete. Förutsättningarna och det handlingsutrymme de ansåg sig ha i arbetet 
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upplevdes olika av dem. Tre personer upplevde mer stress och frustration i sitt 

arbete än den fjärde personen gjorde. Denna kvinnliga chef, hade ett mer 

positivt synsätt på sina förutsättningar och handlingsutrymme i arbetet. Hon 

upplevde ej stress, och arbetade ej övertid. Hon fokuserade på sina 

medarbetares arbetsmiljö, och såg arbete och fritid som en helhet där tydlig 

gränsdragning mellan arbete och fritid gjordes. Den livsstil hon hade med djur 

och boende på landet, ansågs påverka henne positivt, och vara till gagn för det 

arbete hon hade.  

 Tidigare forskning har påvisat att; hög belastning i arbetet, med få 

möjligheter att påverka sina arbetsuppgifter är utlösande faktorer för stress. En 

tydlig organisation, att själv kunna styra sitt arbete, och sin egen tid är faktorer 

som är positiva för hälsan (Lingmar, 2013).  En lagom nivå på krav, utrymme 

för egen kontroll tillsammans med bra stöd från chefer och kollegor är faktorer 

som främjar hälsan enligt Krav – kontrollmodellen. Vilket innebär att ha ett 

handlingsutrymme, där möjligheten finns att kunna ta egna beslut, och att ha 

bra strategier för hur dessa beslut skall hanteras (Theorell, 2012). Att ha 

mycket omkring sig kan av många upplevas som stimulerande, skapa energi, 

och påfyllning. På sikt kan dock även en positiv belastning som är hög, ge 

stressreaktioner. Skyddande för detta, är att ha en helhetssyn för faktorer som 

har betydelse för en persons välmående. Utöver de arbetsmiljöförhållanden 

som finns, är det även angeläget att ha ett helhetsperspektiv kring sin situation 

och sin livsstil (Lingmar, 2013). Regelbunden återhämtning har betydelse för 

hur en person klarar av ett arbete med hög belastning. Förutsättningar för att 

kunna återhämta sig, är att arbetsdagarna ej blir för långa och att dygnsvilan är 

tillräcklig. Återhämtning ges dels av god och regelbunden sömn, men även av 

att utanför arbetet göra något helt annat (Åkerstedt, 2012, Mellner, 2015). 

Regelbunden avkoppling ger möjlighet till en god hälsa, och ger hjärnan 

möjlighet att vila sig från det höga tempo, den stress och frustration som kan 

upplevas på arbetet (Ottosson, 2006). Naturen ger goda möjligheter till 

återhämtning, och ger en påfyllning av ny energi som behövs. Hjärnan kan vila, 
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och livskvaliteten kan ökas genom regelbunden naturvistelse (Lingmar, 2013, 

Ottosson, 2006).  

 En intressant fråga att undersöka utöver chefernas trivsel och 

handlingsutrymme, vore att undersöka en hel organisations status. Detta för att 

helhetsperspektiv är viktigt både för enskilda individer, och för organisationer. 

När det gäller trivsel, arbete och handlingsutrymme, är det möjligt att intervjua 

flera led av personer i en organisation med utgångspunkt i frågoformuläret, där 

små justeringar utifrån befattning kan göras. ”Det finns aldrig bara en sanning”, 

och för att ta reda på hur en organisation mår behöver chefer och medarbetare 

intervjuas för att få ett helhetsperspektiv (Reinfeldt, 2015). 
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor   Datum för intervju 

 

Intervjuperson   Kön   Ålder 

 

Utbildningsnivå 

Utbildning 

 

Nuvarande befattning 

Antal år med nuvarande chefsbefattning 

Totalt antal år med chefsbefattning 

 

Verksamhetsområde 

Antal verksamheter som chefsbefattningen omfattar 

Antal medarbetare som chefsbefattningen omfattar 

 

Anställningsförhållande 

Jobbar du heltid eller deltid?  % 

Arbetstider? 

- fasta eller flexibla? 

Jobbar du mycket övertid? 

- Har du betalt för din övertid? 

 

Arbetsuppgifter 

 

Trivs du med ditt arbete? 

 Beskriv 

 

Vad är viktigast för dig i ditt arbete? 

Beskriv och utveckla 

Vilka förutsättningar är viktiga för ditt arbete? 

Ges du de förutsättningar som behövs för att göra ditt arbete?  

Utveckla 

 

Arbetsmiljö 

Hur upplever du din arbetsmiljö? 

 

Hur upplever du arbetsmiljön i den eller de verksamheter du ansvarar för? 



34 
 

Hur arbetar du med arbetsmiljöfrågor inom din eller dina verksamheter? 

 

Hur delaktiga är medarbetarna i arbetsmiljöarbetet? 

 

Hur arbetar din chef med arbetsmiljöfrågor? 

 

Semester och ledighet:  

- Finns någon kollega tillgänglig för dina medarbetare, när du ej är på plats? 

- Läser du mail och är tillgänglig på telefon då? 

 

Tar du lunch varje dag? 

- Hur lång tid? 

- Går du ifrån jobbet på lunchen? 

 

Arbete och utbildning 

För det arbete du har, anser du din kompetens vara på en lagom nivå för det 

arbete du utför? 

Utveckla – exempelvis: vidareutbildning, för låg-, för hög kompetens. 

 

Lön 

Anser du att den lön du har står i relation till det arbete, och det arbetsinnehåll, 

och utbildning du har? 

 

Ledarskap 

Vilka egenskaper hos dig som chef är de du anser vara viktigast? 

Hur tycker du en bra chef ska vara? 

 

Har din chef, de egenskaper du tycker är viktigt hos en chef? 

Socialt sammanhang 

Upplever du en social gemenskap i ditt arbete och på din arbetsplats? 

Beskriv 

 

Vilka ser du som dina kollegor? 

Umgås du med kollegor, eller medarbetare? 

 

Utveckla 

 

Tid utanför arbetet 

Finns det saker utanför arbetet som påverkar arbetet, positiv eller negativt? 

Exempelvis: saker som ger ork och energi, eller tar ork och energi 
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Har du tankar på att byta arbete? 

Beskriv 
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Bilaga 2 

Uppsatsarbete: Helena Lingmar  2016 - 2017 

 

Information till intervjupersoner 

Som student på magisterprogrammet: Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, som 

ges på Mittuniversitetet. Avslutas programmet med att skriva ett vetenskapligt 

arbete, en uppsats. 

I det arbete jag skall skriva, behöver jag inhämta information genom att göra 

intervjuer med personer med chefsbefattning. 

Det är av stor betydelse för mig och mitt arbete, att du erbjudit dig att delta i 

denna intervju. 

För din trygghet är det viktigt att den information du ger, ej kommer någon 

annan till del. 

Ditt namn kommer ej att framgå i någon text, och den verksamhet du arbetar 

inom kommer ej att kunna identifieras. 

Ingen information om vem som intervjuas i detta arbete, kommer att ges av 

mig som genoför denna studie. Vill du informera någon om att du deltar i 

denna studie är det något du själv bestämmer och ansvarar för. 

Om du av någon anledning ångrar ditt deltagande, kan du när som helst innan 

arbetet är färdigställt informera mig om detta. Jag tar i så fall bort all 

information som kommer från dig, i studien.  

 

 

 

Tack för ditt deltagande 

 

Helena Lingmar 
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Bilaga 3 

 
 


