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Sammanfattning    
Tidigare forskning har visat att det är en upplevelse av hög arbetsbelastning och 
ansträngd psykosocial arbetsmiljö hos första linjens chefer inom dagens akutsjukvård. I 
ett flertal verksamheter har delat ledarskap införts som ett led i att möta de krav som 
ställs på första linjens chefer och samtidigt bedriva ett gott, effektivt men samtidigt 
hållbart och hälsofrämjande ledarskap. Syftet med studien var att studera upplevelser av 
delat ledarskap hos första linjens chefer inom akutsjukvård. Metoden som användes i 
studien var en kvalitativ metod med induktiv ansats och inspiration av fenomenologi. 
Datainsamlingen skedde utifrån semistrukturerade intervjuer. Nioinformanter 
intervjuades och materialet analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Analysen 
resulterade i tre huvudkategorier och tio underkategorier som beskrivs i resultatet. 
Resultatet visar att kommunikationen har en inverkan på hur det delade ledarskapet 
upplevs men också att det delade ledarskapet är komplext samt att den psykosociala 
arbetsmiljön är utmanande. Utifrån dessa faktorer behövs vidare forskning kring hur det 
delade ledarskapet kan utvecklas för att främja ett hållbart och hälsofrämjande 
ledarskap. 
 
 
 
 
Nyckelord: Delat ledarskap, hälsofrämjande ledarskap, psykosocial arbetsmiljö, 
hållbart ledarskap, första linjens chef, kvalitativ intervjustudie, stödresurser 
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INLEDNING 

Att vara ledare inom akutsjukvård upplevs ofta som psykosocialt utmanande. Flera 
kollegor i chefsposition i vår omgivning har uttryckt en avsaknad av chefskollega att 
dela ledarskapet med. Utifrån våra egna erfarenheter av arbetsledande roller inom olika 
verksamheter så har vi upplevt en avsaknad av kollega i samma position att dela ansvar 
och uppgifter med samt att kunna diskutera och reflektera regelbundet med. Vi har i 
samtal med andra chefer, främst i första linjens ledarskap, förstått att det är många som 
upplever samma sak. Vår erfarenhet är att det är en stor omsättning bland första linjens 
chefer inom akutsjukvård. För att bygga en hållbar organisation med ett hälsofrämjande 
ledarskap behövs en ökad kontinuitet där omsättningen av första linjens chefer minskar. 
Författarna har valt att använda både ledare och chef som begrepp och det avses i 
studien ha samma betydelse. 
 
BAKGRUND 

Psykosocial arbetsmiljö och hälsa ur ett ledarskapsperspektiv 

Det finns en nära relation mellan psykosociala arbetsvillkor, hälsa samt ledarskap. En 
del resurser inom den psykosociala arbetsmiljön, exempelvis socialt stöd kan vara svårt 
att ta del av även om organisationen erbjuder sådant. Framför allt första linjens chefer 
ter sig vara i en mer sårbar position. Detta kan bero på att de har ett mer begränsat 
inflytande och att de har ett större behov av att de psykosociala arbetsvillkoren är 
gynnsamma (Lundqvist, 2013). Chefer upplever att deras hälsa och välbefinnande bland 
annat påverkas av om de ekonomiska resultaten inom verksamheten inte nås då det 
skapar en känsla av misslyckande. Det är även viktigt för chefers hälsa att få bekräftelse 
och uppmuntran kring utfört arbete samt att det var viktigt att ha kontroll över sin egen 
arbetssituation och att veta vad som förväntades av dem (Lundqvist, Fogelberg Eriksson 
& Ekberg, 2012). Även Johansson, Andersson, Gustafsson och Sandahl (2010) styrker 
att arbetsmiljön påverkas av de relationer som återfinns på arbetsplatsen och ärligheten i 
dessa.   
 
Första linjens chefer beskrivs ofta som engagerade och brinner för sitt arbete. De ses 
ofta som ”spindeln i nätet” och har som mål att verksamheten ska fungera för både 
medarbetare och patienter. Flertalet chefer anser dock att arbetet kan vara psykiskt 
påfrestande och kan ge psykosomatiska besvär, som exempelvis värk eller 
sömnproblematik. Tillfrågade chefer förklarar också att det kan vara svårt att veta vilka 
uppgifter och mål som ingår i deras tjänst, något som är av betydelse för att 
arbetsbelastningen ska ses som hälsosam. För att minska den ohälsosamma 
arbetsbelastningen och synliggöra de rådande arbetsmiljöförhållandena är det av största 
vikt att första linjens chefer blir synliggjorda av ledningen genom bekräftelse och 
uppmuntran samt att det finns ett välfungerande ledningssystem inom organisationen 
(Hamfelt 2018, ss. 12-13).  
 
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 
2015:4) ska arbetsgivaren se till att arbetstagaren känner till vilka arbetsuppgifter som 
ska utföras samt vilka olika resultat, exempelvis ekonomiska som ska uppnås med det 
arbete som utförs. Vidare så har arbetsgivaren skyldighet att se till att vidta åtgärder för 
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att se till att det inte förekommer arbetsuppgifter eller arbetssituationer som leder till 
ohälsa hos arbetstagaren. Arbetsmiljölagen (1977:1160) beskriver bland annat hur 
arbetsgivaren ska se till att arbetsmiljön är god genom att planera, kontrollera och leda 
verksamheten på ett sådant sätt att dessa krav uppfylls. Även arbetstagaren ska bidra till 
att främja en god arbetsmiljö genom att aktivt bidra till verksamhetens arbetsmiljöarbete 
och de åtgärder som kommer ur det arbetet. 
 
Jeffs et al (2015) beskriver hur den kultur som råder inom organisationen anses ha 
inverkan på hur första linjens chefer inom sjukvård upplever sin roll. I de fall där det 
råder ett mer positiv klimat inom organisationen tenderar känslor av stress minska, 
optimismen ökar samtidigt som den personliga tillfredsställelsen i chefsrollen ökar. 
Detta tyder på att organisationskultur och vilket ledarskap som bedrivs har en betydelse 
och att dessa faktorer påverkar den psykosociala arbetsmiljön för första linjens chefer. 
Även Shirey (2009) belyser risken kring dessa faktorer. Vidare visar Shirey (2009) att 
organisationer där klimat anses vara av mer negativ karaktär är risken att cheferna blir 
utmattade genom att de känner sig motarbetade av organisation och ledning i sitt arbete 
mot att skapa en god arbetsmiljö på sina respektive enheter. 
 

Hälsofrämjande och hållbart ledarskap 
Begreppet hälsofrämjande kan sammanfattas som något som behåller och stärker det 
som får varje individ att må bra. Hur ett ledarskap kan organiseras och struktureras 
påverkar ofta arbetsplatsen och därmed indirekt både den som är chef för verksamheten 
samt medarbetarna. Arbetssituationen kan optimeras genom att den utformas 
förebyggande och byggs underifrån. Detta genom att optimera de resurser som är 
tillgängliga (Dellve & Eriksson, 2016 a). Det kan bland annat innefatta att förbättra 
relationer och interaktioner mellan chef och medarbetare, genomföra 
verksamhetsutveckling, skapa meningsfullhet i arbetsuppgifterna samt aktivt arbeta med 
att anpassa arbetets gränser. Strategier som kan vara användbara för att hantera en 
arbetsbelastning kan vara att: aktivt acceptera sin arbetssituation, stärka sin position, 
inte identifiera sig med sin chefsroll, ha en fritid som ger avkoppling samt att använda 
strategier som möjliggör en fysisk närvaro bland medarbetarna och som uppmuntrar till 
delaktighet bland dem. Detta kan även ses som strategier för att skapa en hållbarhet 
(Dellve & Eriksson, 2016 b).  
 
Vidare identifieras att hållbarhet hos chefer även påverkar den övergripande 
hållbarheten på arbetsplatsen. Ett hållbart ledarskap grundar sig i att respektive chef har 
goda förutsättningar gällande resurser och krav i sin egen arbetssituation för att utifrån 
det ha möjlighet att ge sina medarbetare goda förutsättningar och därmed skapa en 
hållbarhet i verksamheten (Dellve & Eriksson, 2016 b). En grundläggande förutsättning 
för ett hållbart ledarskap enligt Skagert, Dellve & Ahlborg (2011) är upplevelsen av 
kontroll över den egna arbetssituationen. Hälsofrämjande ledarskap tillämpas på de 
arbetsplatser där medarbetarna inspireras och motiveras till att delta i 
verksamhetsutveckling. Vidare kan ett hållbart ledarskap också sammanfattas som att 
tankar kring gott ledarskap samlas för att de anställdas hälsa ska främjas. Ett 
hälsofrämjande ledarskap skapas genom mod, en reflektion kring etik samt empati 
mellan medarbetare och chef. Ledarskapet kan även förklaras vara beroende av att det 
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finns kompetenser att hantera situationer och relationer och hur dessa samverkar med 
varandra (Grönlund & Stenbock-Hult, 2014).  
 
Frågan hur många medarbetare som en chef kan ansvara för kan ses som svår att 
besvara. Enligt Socialstyrelsen (2003) bör en organisation ha tillräckligt många chefer 
så att medarbetarna känner sig sedda men inte har en känsla av att de kontrolleras. En 
arbetsplats blir attraktiv genom att medarbetarnas utvecklingsmöjligheter, krav och 
ansvar kan tillfredsställas. Samtidigt ökar möjligheterna för arbetsplatsen att bli attraktiv 
om cheferna har tid att se medarbetarna, kunna uppmuntra dem och engagera sig i det 
arbete som pågår (Socialstyrelsen, 2003). 
 
Ledarskap inom sjukvård 
Begreppet ledarskap kan definieras som en process där ett gemensamt mål nås efter att 
en grupp av individer påverkats av en annan individ (Grönlund & Stenbock-Hult 2014). 
Ledarskapet har en stor betydelse för hur utvecklingen av vården sker samt vilken 
kvalitet som vården har (Grönlund & Stenbock-Hult 2014). Utifrån både ett 
ledarskapsperspektiv men också ett medarbetarperspektiv anses ledarskapet vara en 
avgörande faktor för hur arbetsmiljön upplevs samt därmed indirekt vilken vård som 
bedrivs (Espinoza, Lopez-Sandana & Stonestreet, 2009).  
 
Det finns ett flertal identifierade faktorer som har stor betydelse för hur ledarskapet 
utövas. Några av de viktigaste faktorerna benämns som själva chefspositionen, hur 
många medarbetare chefen formellt är ansvarig för, vilken utbildning chefen har samt 
vilken introduktion som sker till chefskapet. Vidare är tidigare erfarenheter samt vilka 
stödresurser som finns kring chefen och även de krav som ställs på ledarskapet av 
betydelse (Dellve & Eriksson, 2016 a; Jeffs, Grinspun, Closson & Mainville, 2015).  
 
Första linjens chefer inom akutsjukvård arbetar i ett arbetsklimat med höga krav på sig 
själva där möjligheten till att påverka sin situation är begränsad. Akutsjukvård 
definieras som ett verksamhetsområde som innefattar olika specialiteter som bland 
annat medicin, kirurgi och ortopedi. Vidare kan akutsjukvård bedrivas både inom både 
öppenvård och slutenvård det är dock en vård som inte kan vänta, patienten har en 
sjukdom som behöver en akut åtgärd (Arvidsson 2013, s. 5-12).  Kraven på chefer 
fortsätter att öka samtidigt som komplexiteten i ledarskapet ökar då majoriteten av 
cheferna inom sjukvården idag har besparingskrav att möta utan att kvaliteten på 
sjukvården ska påverkas. Detta är något som av många chefer upplevs som stressande 
och kan vara en bidragande faktor till att chefer väljer att sluta. Chefer i dessa positioner 
saknar ofta ett mentorskap eller en chefskollega att diskutera och utbyta tankar med 
(Lee, Spiers, Yurtseven, Cummings, Sharlow, Bhatti & Germann, 2010).  
 
Vidare identifierades kommunikation som en viktig faktor i ledarskapet (Solaja, Idowu 
& James, 2016). Ledarskapet innefattar ett flertal olika sätt att kommunicera. 
Kommunikation via mejl, telefon samt även direkt kommunikation vid möten är 
dagligen förekommande. Chefers förutsättningar och förmåga till att kommunicera 
påverkar såväl organisationen som patientsäkerheten då kommunikation inom olika 
områden är grunden för bland annat utveckling av verksamheten (Hartung & Miller, 
2013). Det är viktigt ur såväl chefsperspektiv som organisationsperspektiv att det finns 
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utrymme för att kommunikationen ska kunna ske fortlöpande och effektivt mellan 
chefer men även mellan chefer och medarbetare samt chefer och deras chefer (Solaja, 
Idowu & James, 2016). Det finns i dagsläget flera utmaningar för kommunikation inom 
sjukvården. Chefer beskriver att vissa möten kan upplevas som överflödiga samt att 
elektronisk kommunikation är att föredra men upplevelsen var att den i viss 
utsträckning kunde bli repetitiv (Hartung & Miller, 2013). 
 

Delat ledarskap 
Delat ledarskap kan ofta beskrivas som en tvärvetenskaplig ledarskapsmodell eller en 
form av ledarskap som organiseras utifrån samarbete och som vanligtvis kräver 
kontinuerlig utveckling. Det delade ledarskapet fordrar öppna relationer mellan 
medarbetare och ledare och skapar ofta en miljö för personlig utveckling. Chefer i ett 
delat ledarskap upplever att ledarskapet underlättar den ensamhet och utsatthet som kan 
upplevas som chef, dock kan det finnas svårigheter initialt kring samarbetet i det delade 
ledarskapet. Framför allt innan båda hittat sina roller och känner sig trygga och det är 
tydligt fördelat vem som gör vad och varför (Rosengren & Bondas, 2010). Ett delat 
ledarskap har sin grund i en prestigelöshet, hög grad av förtroende och gemensamma 
värderingar och ger goda förutsättningar för verksamhetsutveckling (Döös, 
Wilhelmsson & Backström 2015, s. 9-57). Ett delat ledarskap kan också möjliggöra en 
tillfredsställande arbetsmiljö för sjuksköterskor i ledande position genom att de får dela 
ansvar och uppgifter med någon annan och bidra till varandras utveckling (Döös, 2015). 
 
Chefer i ett delat ledarskap beskriver att det finns utmaningar med det delade 
ledarskapet. Utmaningar som identifierats är att arbetsfördelningen kan upplevas som 
ojämn där den ena chefen har en tyngre arbetsbelastning än den andra. Det upplevs även 
vara en utmaning i att hitta tid för avstämning då vikten av kommunikation är av 
grundläggande betydelse i det delade ledarskapet. Det finns en risk att beslutsfattandet 
fördröjs då det är flera chefer involverade i besluten (Döös, Vinell & von Knorring, 
2017). En annan utmaning med det delade ledarskapet är att det krävs tid och inte är en 
modell som kan införas hastigt där snabba resultat är att förvänta sig. Det ska vidare inte 
ses som en modell som löser alla problem inom dagens sjukvårdsorganisationer men väl 
en ledarskapsmodell som kan användas om organisationen är redo (Rosengren & 
Bondas, 2010). 
 
Delat ledarskap är ännu inte särskilt vanligt förekommande inom olika organisationer 
inom sjukvården och behöver studeras mer. Det finns även ett behov av att undersöka 
upplevelserna hos de chefer som ingår i ett delat ledarskap. Likaså de effekter som det 
delade ledarskapet genererar behöver studeras (Ayaad, Alloubani, Thiab, Yousef & 
Banat, 2018; Döös, 2015). Det finns ett flertal studier gällande delat ledarskap inom 
bland annat intensivvård (Döös, Vinell & von Knorring, 2017; Rosengren & Bondas, 
2010) men det finns kunskapsluckor kring studier gällande delat ledarskap inom andra 
verksamheter på akutsjukhus. Döös (2015) identifierar ett behov av vidare forskning 
kring delat ledarskap som fenomen. 
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PROBLEMFORMULERING 
Studier har visat att det ofta är en upplevelse av hög arbetsbelastning och ansträngd 
psykosocial arbetsmiljö hos första linjens chefer inom dagens akutsjukvård. En chef 
förväntas ofta utföra flertalet olika arbetsuppgifter inom många olika områden samtidigt 
som antalet medarbetare ofta upplevs vara för många. I ett flertal verksamheter har delat 
ledarskap införts. Detta som ett led i att möta de krav som ställs och samtidigt bedriva 
ett gott, effektivt men samtidigt hållbart och hälsofrämjande ledarskap. Det finns ett 
behov av ytterligare studier för att undersöka hur första linjens chefer upplever delat 
ledarskap inom akutsjukvård. 
 
SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka hur ett delat ledarskap upplevs av första linjens 
chefer inom akutsjukvård. 
 
METOD 
Utifrån studiens syfte så valdes en kvalitativ intervjumetod med en induktiv ansats med 
inspiration av fenomenologi för att kunna undersöka första linjens chefers upplevelser 
av delat ledarskap.  
 

Ansats 

Ett fenomenologiskt perspektiv kan användas för att belysa levda erfarenheter och förstå 
det subjektiva medvetandet (Rosberg 2017, s. 127). Utifrån inspiration av fenomenologi 
kan fenomenet belysas utifrån intervjuer och upplevelser (Creswell 2014, s. 13). Utifrån 
en induktiv ansats utgör datamaterialet en grund där ett antal olika koder utvinns. Dessa 
koder grupperas därefter och sorteras in under olika begrepp (Thorén-Jönsson 2017, s. 
158). Analys av materialet har skett utifrån Elo och Kyngäs (2008) kvalitativa 
innehållsanalys. Elo och Kyngäs (2008) beskriver hur en kvalitativ innehållsanalys gör 
det möjligt för forskaren att pröva de teoretiska frågeställningarna för att förbättra 
förståelsen av data. Genom en kvalitativ innehållsanalys är det möjligt att sortera ord i 
färre innehållsrelaterade kategorier. Det kan antas att när orden klassificeras i samma 
kategori så har de en liknande innebörd/betydelse. Syftet med metoden är att uppnå en 
sammanfattad och bred beskrivning av fenomenet, där resultatet av analysen utmynnar i 
definierade begrepp eller kategorier. Vanligtvis är syftet med dessa begrepp eller 
kategorier att bygga upp en modell och begreppssystem, konceptuell karta eller 
kategorier. En av svårigheterna vid innehållsanalys är att det inte finns några tydliga 
riktlinjer för hur arbetet ska gå till eller att det finns något sätt som anses mer rätt. 
Forskaren måste avgöra detta utifrån sitt egna syfte och arbete (Elo & Kyngäs, 2008). 
 

Deltagare 
I kvalitativa studier är inte fokus på antalet informanter utan på deras berättelser och 
innehållet som utgör en grund för analysen. Vidare är det önskvärt att det är en bredd av 
olika aspekter hos informanterna så som ålder, kön och erfarenheter (Polit & Beck 
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2012, s. 521). Inklusionskriterierna för studien definierades till att varje individ skulle 
vara en första linjens chef på ett akutsjukhus i en större stad samt vara en del i ett delat 
ledarskap, ett ledarskap där cheferna delar samma formella position och befogenheter. 
 
Verksamhetschefer inom samtliga tio verksamhetsområden på sjukhuset kontaktades 
och fyra av dessa chefer återkopplade och godkände genomförandet av studien. 
Resterande sex verksamhetschefer återkopplade inte. Verksamhetscheferna fick ta del 
av informationsbrev gällande studien samt skriftligt godkänna datainsamling (se Bilaga 
1). Utifrån detta kunde aktuella personer för studien identifieras i samråd med 
verksamhetscheferna och tillfrågas om samtycke samt intresse av att delta i studien. 
Informanterna fick samma skriftliga information om studien samt ett informerat 
samtycke (se Bilaga 2). Samtliga kontakter och inbjudan till intervjuerna har skett via 
mejl och telefon. Initialt tillfrågades 14 första linjens chefer varav nio uppfyllde 
inklusionskriterierna och tackade ja till att ingå.  
 
De nio informanter som inkluderades innefattade både kvinnor och män i åldrarna 36-59 
år, se Tabell 1. Samtliga hade arbetat som sjuksköterskor i mer än tio år. Alla hade även 
olika typer av vidareutbildningar. Exempelvis specialistutbildningar för sjuksköterskor 
eller andra typer av ledarskapsutbildningar, på motsvarande högskolenivå, i varierande 
omfattning. De flesta hade tidigare chefserfarenhet, i form av biträdande chef, 
tillförordnad chef eller andra typer av arbetsledande funktioner. Ingen av informanterna 
hade tidigare erfarenhet av att ingå i ett delat ledarskap. Antalet år som chef i nuvarande 
position varierade. 
 

Tabell 1 Beskrivning av informanter 

Informant Ålder Antal år som 
sjuksköterska 

Antal år som 
chef i nuvarande 
position 

Tidigare erfarenhet av 
delat ledarskap 

1 41 18  4,5  Nej 

2 46 23 2,5 Nej 

3 37 11 1,5 Nej 

4 59 32 7 Nej 

5 54 21 4 Nej 

6 47 27 2,5 Nej 

7 36 12 2,5 Nej 

8 51 20  3 Nej 

9 53 32 < 1 Nej 

 
Datainsamling 
Data har samlats in genom nio semistrukturerade intervjuer utifrån en kvalitativ metod. 
Intervjufrågorna har syftat till att vara breda och öppna samt formulerats med en 
induktiv ansats så att intervjuerna har utformats till en dialog med efter hand 
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kompletterande frågor som utgått från ett ”hur-perspektiv”. Det bör finnas en 
medvetenhet för att intervjufrågorna kan behöva justeras något under studiens gång 
(Creswell 2014, s. 130-151). Intervjufrågorna (se Bilaga 3) skapades i samstämmighet 
mellan författarna och diskuterades i förväg samt förankrades hos handledaren för 
studien. Intervjufrågorna utgick från studiens syfte och problemformulering. 
Intervjufrågorna samt de svar som informanterna lämnade gav tillsammans en grund för 
den kunskap som producerades i samtalet och som senare presenteras under resultat och 
diskussion (Kvale & Brinkmann 2014, s. 77).  
 
Intervjuerna utfördes genom enskilda möten med båda författarna närvarande utom vid 
två av intervjuerna som av tidsmässiga skäl utfördes av en av författarna. Vid dessa två 
tillfällen har den andra författaren lyssnat på intervjun i efter hand. Platsen för intervjun 
valdes av respektive informant. Samtliga platser som valdes var i anslutning till 
informanternas arbetsplatser och valdes då samtliga informanter hade önskemål om att 
intervjun skulle ske så ostört som möjligt. I samband med intervjutillfällena 
informerades informanterna återigen om studien muntligen samt tillfrågades om de 
godkände inspelning av samtalet, denna fråga hade även ställts i det mejl som samtliga 
informanter erhållit inför respektive intervju. Samtliga informanter godkände inspelning 
av samtalet och därmed har samtliga intervjuer spelats in med hjälp av mobil teknik, 
inspelningen har raderats direkt efter att utskrift av transkript skett. Det är en fördel för 
författaren att få tillåtelse att spela in intervjuer då en inspelad intervju tillåter att fokus 
hamnar på samtalet och att forskaren inte riskerar att distrahera sig själv eller 
informanten med ett intensivt antecknande (Polit & Beck 2012, s. 534-535). 
Intervjuerna har strukturerats till att en av författarna har hållit i intervjun och den andra 
har suttit bredvid och antecknat, observerat samt vid vissa tillfällen ställt 
kompletterande frågor. Tidsåtgången för respektive intervju varierade mellan 20-60 
minuter.  
 

Dataanalys 
Syftet med en dataanalys är att på ett strukturerat sätt organisera, strukturera samt 
identifiera meningsbärande enheter ur det insamlade materialet. Analysen påbörjas i 
samband med att datainsamling sker då författaren redan under intervjun börjar att 
analysera det som framkommer (Polit & Beck 2012, s. 556-557). Transkriberingen 
bidrar till att strukturera samtalen i en form som gör det möjligt att analysera och titta på 
materialet närmare. Mängden och formen av transkribering beror exempelvis på 
faktorer som typ av material och syftet med undersökningen (Kvale & Brinkmann 2015, 
s. 206). Kvale och Brinkmann (2015, s. 228) beskriver att fördelarna med kodning kan 
ses som relativt uppenbara. Vid en noggrann kodning av transkripten behöver forskaren 
bekanta sig med olika detaljer av materialet. Det ger även en överblick som kan vara till 
stor hjälp. För nybörjare har kodning även den fördelen att det är relativt lätt att bryta 
ner informationen i olika steg. Följande steg kan vara användbara: identifiering av 
inledande kategorier utifrån transkript, skriva olika koder längs med transkripten, 
granska koderna och därefter revidera kategorierna och på så vis hitta olika teman och 
resultat i varje kategori (Kvale & Brinkman 2015, s. 228). Den kvalitativa 
innehållsanalysen definierar tre faser; förberedelsefasen, följt av organiserings-fasen 
och slutligen rapporterings-fasen (Elo & Kyngäs, 2008). Utifrån analysen av materialet 
förväntas olika teman växa fram som hjälper till att belysa och besvara den kliniska 
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frågeställningen. Analysen innebär att problemet förenklas, kartläggs och jämförs i syfte 
att hitta mönster och minsta gemensamma nämnare som kan förklara dess orsaker och 
bidrar till att kategorier framträder ur analysen av intervjumaterialet. Detta görs utifrån 
den valda teoretiska ansatsen (Creswell 2014, s. 184).  
 
Ett första steg i analysprocessen för denna studie var att samtliga intervjuer 
transkriberades och i samband med transkriberingen avidentifierades intervjuerna. Inför 
kommande analysarbete diskuterades respektive författares förförståelse kring det 
fenomen och syfte som studien ämnar belysa, det skedde även en reflektion kring hur de 
egna erfarenheterna kunde påverka analysen. Hur författarna tänker kring förförståelse 
och vilken medvetenhet som finns kring detta kan påverka det slutgiltiga resultatet 
(Augustinsson 2017, s. 20-21). 
 
Därefter lästes samtliga transkript igenom av båda författarna upprepade gånger för att 
lära känna materialet. Under inläsningen identifierades meningsbärande enheter och 
därefter kodades materialet. Meningsbärande enheter färgmarkerades och citat till 
resultatet valdes ut. Efter inläsning gjordes en jämförelse och granskning av respektive 
författares meningsbärande enheter och koder för att hitta samstämmighet. När detta var 
gjort klipptes meningsbärande enheter ut och sorterades. I samband med detta 
identifierades tio underkategorier som färgkodades för att underlätta analysen av 
materialet. Utifrån dessa underkategorier sorterades de meningsbärande enheterna 
ytterligare en gång för att på så vis skapa huvudkategorier, det resulterade i tre stycken. 
I samband med detta skapades ett kodningsark, se Tabell 2. 
 

Tabell 2 Exempel på kodning utifrån meningsbärande enheter och skapande av 
underkategorier samt huvudkategorier 

Meningsbärande 
enhet 

Kodning Underkategori Huvudkategori 

Det svåra är ju att 
tiden för att rapportera 
över är knapp, vilket 
gör att vi sitter inne 
med information som 
den andre behöver 
veta. 

Risk för att 
information missas 

Bristande 
kommunikation 

Kommunikation 

Vi kompletterar 
varandra, den ena 
fyller upp där den 
andra saknar. 

Att dra nytta av 
olikheter 

Upplevda fördelar 
med att vara fler än en 

Att vara fler än en 
ledare 

 

Etiska överväganden 
Lagen om etikprövning (2003:460) belyser vikten av att forskning som involverar 
människor ska utföras med respekt för människovärdet och att den enskilda människan 
skyddas vid den forskning som bedrivs. Kvale och Brinkmann (2015, s. 85) förklarar att 
i en kvalitativ forskningsintervju kan sju olika steg identifieras: tematisering, 
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intervjudesign, själva intervjun, transkribering, analysarbete, verifiering/evidens och 
slutligen sammanställning/rapport. Samtliga sju steg bör kopplas till ett etiskt 
perspektiv. Utöver dessa sju steg identifieras fyra viktiga etiska aspekter: samtycke, 
sekretess/avidentifiering, konsekvenser av till exempel publicering (för subjekten) samt 
forskarens roll (Kvale & Brinkmann 2015, s. 85). Det åligger forskaren att säkerställa 
att forskningen är av god kvalitet samt att ha en förståelse för de etiska dimensioner som 
framträder i den egna forskningen (Codex, 2018 a).  
 
Studien är planerad och utförd i enlighet med Vetenskapsrådets regler och riktlinjer 
(Codex, 2018 a). Samtliga verksamhetschefer erhöll skriftlig information kring studien i 
samband med tillfrågande om godkännande. Ett skriftligt samtycke från 
verksamhetscheferna inhämtades (se Bilaga 1). Samtliga tillfrågade informanter erhöll 
ett skriftligt informerat samtycke (se Bilaga 2) som utformats i enlighet med lagen om 
etikprövning (Codex, 2018 b). Förfrågan om godkännande av inspelning av intervjun 
upprepades i anslutning till intervjutillfället liksom erbjudandet att ånyo läsa igenom det 
informerade samtycket. Samtliga intervjuer har avidentifierats i samband med 
transkribering och av författarna försetts med en siffra. Materialet har förvarats inlåst 
hos en av författarna och efter godkänt examensarbete har transkripten förstörts. Inga 
personuppgifter har inhämtats i samband med studien. 
 
RESULTAT 
Utifrån de meningsbärande enheterna och öppna kodningen som resulterade i 
kodningsarket skapades mönster som genererade i tio underkategorier och tre 
huvudkategorier. Dessa redovisas i tabell 3. 
 

Tabell 3 Schematisk översikt av kategoriseringen  

Underkategori Huvudkategori 

Informella avstämningar  
 
 
Behov av kommunikation 

Bristande kommunikation 

Säkerställa kommunikation 

Upplevda fördelar med att vara 
fler än en 

 
 
 
Komplexiteten med att vara 
fler än en ledare 

Olika personligheter utmanar 
varandra 

Uppvisa en enad front 

Stöd av att dela 
 

Påverkan på chefernas 
psykosociala arbetsmiljö 
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Att alltid vara tillgänglig  
 
Påverkan på chefernas 
psykosociala arbetsmiljö 
 

Upplevda känslor av stress 

Behov av stöd 

 

Behov av kommunikation 
Kommunikationen mellan cheferna upplevdes vara en grundläggande faktor i det delade 
ledarskapet. Det fanns ett behov av täta och regelbundna avstämningar. Respektive 
informant kunde under intervjun identifiera ett flertal faktorer som i det delade 
ledarskapet både gynnar men även försvårar kommunikationen. Dessa faktorerna 
identifierades på såväl individ- som organisationsnivå. 
 
Informella avstämningar 
Flertalet av informanterna beskrev hur en av de största fördelarna med det delade 
ledarskapet var att alltid ha någon att prata med. Det upplevdes framförallt viktigt att 
kunna diskutera informellt med någon i samma position utan att behöva välja sina ord 
eller ta hänsyn till tystnadsplikt. Ett behov av att rådgöra med en chefskollega var 
genomgående stort hos samtliga informanter, det ansågs även vara en fördel i det delade 
ledarskapet. Genom att kunna stämma av med en chefskollega så kunde informanterna 
förbereda sig på ett tillfredsställande sätt inför svåra medarbetarsamtal, lönesättningar 
samt rekryteringsprocesser. Kommunikationen och möjligheten att kunna ha 
avstämningar medförde att upplevelsen av att vara ensam och utlämnad minskade. 
 
”Det absolut bästa – att ha någon att ventilera med utan att behöva välja sina ord” 
 
Avstämningarna kunde ske på olika sätt. Informanterna upplevde att det var en fördel att 
rent fysiskt sitta nära varandra på arbetsplatsen då det möjliggjorde täta samtal men 
kommunikationen skedde i stor utsträckning även via mejl, telefonsamtal och sms. Den 
nära kommunikationen medförde en bekräftelse och känsla av att vara lyssnad på hos 
flertalet av informanterna. 
 
”Det är en sån lyx, att om något händer kan jag bara gå direkt till xx och stänga dörren 
och bara säga att jag måste prata med dig om det här nu. Jag behöver inte beställa tid, 
boka ett möte eller fråga om nån har tid.” 
 
Bristande kommunikation 
Samtliga informanter var överens om att det fanns ett flertal brister gällande 
kommunikationen i det delade ledarskapet. En framträdande faktor som försvårade 
kommunikationen var att hitta tid för täta avstämningar. Gemensamt för alla 
informanter var att det fanns en plan för hur avstämningar skulle ske, en schemalagd tid 
för att kunna kommunicera gällande verksamheterna. Dessa tillfällen blev ofta inställda 
med anledning av situationer som uppstod i verksamheterna som behövde hanteras 
omgående till exempel personalbrist, patientärenden med mera. Även vid de tillfällen 
som avstämningarna skedde som planerat så upplevde informanterna inte att tiden var 
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tillräcklig. Detta fick som följd att mycket av kommunikationen måste ske fortlöpande 
och utan direkt struktur. På grund av bristande kommunikation var känslan hos 
informanterna, att det missades saker som skapade frustration hos både medarbetare och 
chefer. Vid de situationer när kommunikationen försvårades eller uteblev så upplevde 
informanterna svårigheter att veta vad som behövde hanteras eller prioriteras då 
osäkerhet fanns kring om det redan var utfört av kollegan. 
 
”...så att det missas ju hela tiden saker. Det missas ju hela tiden information och det kan 
ju skapa ganska mycket frustration och det skapar ju även frustration hos 
medarbetarna. De upplever ju att vi inte har koll på läget.” 
 
”När man inte hinner stämma av kan det vara svårt att veta vilka saker man ska ta tag 
i.” 
 
Säkerställa kommunikation 
En viktig del i kommunikationen vara att säkra att informationen hade nått fram. 
Informanterna arbetade aktivt med att säkerställa kommunikationen och ett sätt att 
tillgodose detta var att be medarbetarna att mejla till samtliga chefer i det delade 
ledarskapet. Informanterna var även noga med att vidarebefordra samtliga mejl till 
varandra. Samtliga informanter identifierade ett behov av en ärlig kommunikation och 
vikten av att våga prata med varandra, även i de mer obekväma situationerna. Det 
ansågs viktigt att klimatet i det delade ledarskapet var tillåtande och att det fanns 
utrymme för att ha olika åsikter och uppfattningar. Initialt i samarbetet beskrev några av 
informanterna att de upplevt sig hämmade i att uttrycka sina åsikter men att tiden skapat 
ett mer öppet klimat. I kommunikationen med andra till exempel stödfunktioner som 
personalavdelningen, controller och liknande fanns det, hos ett flertal informanter, en 
rädsla att missa information och inte bli involverad.  
 
”Får du verkligen veta vad som sägs på det här mötet om du inte är med?” 
 

Komplexiteten med att vara fler än en ledare 
Det delade ledarskapet beskrevs av samtliga informanter som komplext och innebar 
olika utmaningar för såväl individen som verksamheten men ansågs också vara givande. 
Grundläggande förutsättningar som identifierades för ett delat ledarskap var lyhördhet 
och prestigelöshet. Upplevelsen var också att det delade ledarskapet kräver tid för att 
mogna. 
 
Upplevda fördelar med att vara fler än en 
Informanterna beskrev att en av de största fördelarna med det delade ledarskapet var hur 
de kompletterade varandra samt att det inte fanns ett genomgående behov av att vara 
lika. Snarare ansågs det vara en fördel att vara olika personligheter och kunna 
komplettera varandra. Däremot var det av betydelse att dela värderingar, visioner och 
mål för verksamheten. Det upplevdes även som en fördel att cheferna i det delade 
ledarskapet hade olika kvalifikationer och styrkor då de till viss del kunde anpassa 
arbetsuppgifterna utifrån detta. 
 
”Det är jätteskönt att dela, för xx backar upp mig och jag backar upp xx.” 
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”Jag och min kollega är otroligt olika som personer och det tror jag är en stor fördel. Vi 
ser saker på olika sätt men vi kan samverka.” 
 
Ytterligare en fördel med att ingå i ett delat ledarskap beskrevs av informanterna som att 
de aldrig var ensamma i sin position. Det fanns alltid någon att dela ledarskapet med. 
Det kunde dels handla om att vara två i svåra situationer men också att det fanns någon 
som kunde täcka upp vid frånvaro, semester eller behov av gå tidigare för att 
exempelvis hämta barn. Detta då det delade ledarskapet innebar att cheferna hade 
samma befogenheter och formella position. Samtliga informanter beskrev hur det blev 
en tidsvinst då de även delade upp möten och ansvarsområden sinsemellan. Det 
medförde att en chef representerade båda cheferna i olika sammanhang och då 
lösgjordes tid för övriga i det delade ledarskapet att till exempel kunna vara närvarande i 
verksamheten. 
 
”Många beskriver ju hur ensamt det är vara chef, men något sådant känner absolut inte 
jag.” 
 
En majoritet av informanterna uttryckte glädje över att ingå i ett delat ledarskap, 
flertalet beskrev sig själva som lagspelare samt att de specifikt hade sökt en tjänst som 
ingick i ett delat ledarskap. Det delade ledarskapet ansågs av de flesta informanterna 
vara en förutsättning för att de skulle vilja arbeta som chef. Vidare uttrycktes det att en 
fördel med att dela på ledarskapet var att idéer och tankar kunde utvecklas på ett helt 
annat sätt när det var fler än en i ledarskapet. 
 
”Det är roligt och fantastiskt att vara chef i ett delat ledarskap – framtidens ledarskap.” 
 
Andra fördelar med ett delat ledarskap är att antalet medarbetare per chef minskar, 
något som flera informanter lyfte som positivt. Flera av informanterna upplevde att de 
trots det delade ledarskapet hade för många medarbetare. Ett optimalt antal medarbetare 
per chef uppskattades av informanterna till cirka 20 personer. De flesta hade dock fler 
medarbetare än så som de ansvarade för.  
 
Olika personligheter utmanar varandra 
En viktig aspekt i det delade ledarskapet är vilka som delar. Personligheterna har en stor 
betydelse och det är viktigt att personkemin stämmer. Det bekräftas av samtliga 
informanter som även beskrev hur det delade ledarskapet utvecklades och mognade med 
tiden. Det är en process att lära känna varandra och att lära sig att arbeta tillsammans. 
Det tar tid att arbeta ihop sig och att ta vara på varandras olika personligheter för att 
konstruktivt föra verksamheten framåt. Informanterna reflekterade över hur viktigt det 
var att trivas tillsammans men att det inte innebär att parterna i det delade ledarskapet 
måste vara vänner privat. Det kan vara utmanande att ta in en ny kollega i ett delat 
ledarskap samt att själv komma som den senaste parten då det delade ledarskapet 
upplevdes som personbundet. 
 
”...och man behöver inte vara bästisar med sina kollegor men det ska ju fungera bra.” 
 
”Vi är olika personligheter, vi hanterar olika saker på olika sätt.” 
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Uppvisa en enad front 
Det fanns ett ständigt behov av att kompromissa beskrev av alla informanter, vidare 
uttryckte de att de inte alltid kommer överens. Det fanns en medvetenhet kring att det 
förekom ett oliktänkande samt att den egna åsikten vid vissa tillfällen fick stå tillbaka 
till förmån för att arbetet skulle kunna fortskrida. Det fanns en klar samstämmighet 
bland informanterna att visa en enad front gentemot medarbetarna även om det fanns 
meningsskiljaktigheter. Upplevelsen kunde till och från vara att det kändes svårt att den 
egna åsikten fick stå tillbaka och att någon annans åsikt var den som skulle förmedlas 
till medarbetarna och utåt. Det kunde finnas en önskan att kunna komma med en 
förklaring till varför ett visst beslut var taget. Men detta fick stå tillbaka för att kunna 
uppvisa en enad front. Dock fanns en reflektion kring att denna faktor varit enklare om 
det varit ett ensamt ledarskap då beslutet varit det egna. Det fanns en oro för att en 
osäkerhet hos medarbetarna kunde uppstå om det rådde tvetydigheter eller dubbla 
budskap från cheferna. Informanterna var därför alltid noga med att exempelvis prata i 
vi-form eller hänvisa till den chef som ansvarade för respektive medarbetare. En risk 
som identifierades av informanterna var att medarbetarna i samband med detta kunde 
spela ut cheferna mot varandra. Arbetet kring detta ansågs som både tidskrävande och 
omfattande, men högt prioriterat av alla informanter. 
 
”...man måste vara tydlig med att vi är eniga, vi bestämmer det här tillsammans.” 
 
”Vi kan vara väldigt osams, men om vi sitter i samma rum så är det polsk riksdag. Men 
när det gäller utåt så måste vi stå samlade och prata samma språk.” 
 

Påverkan på chefernas psykosociala arbetsmiljö  
Upplevelsen hos informanterna gällande den psykosociala arbetsmiljön var att den 
stundtals var utmanande. Att dela ledarskapet tillsammans med någon gav ett stöd även 
om det fanns ytterligare behov av stöd. Den psykosociala arbetsmiljön påverkades även 
av känslan att alltid behöva vara tillgänglig. 
 
Stöd av att dela 
Den psykosociala arbetsmiljön främjades av att få dela upplevelser med en annan 
jämställd kollega. Informanterna beskrev hur känslan av ensamhet sällan förekom och 
att upplevelsen var att motgångar och svårigheter kändes enklare att hantera genom att 
det fanns någon att dela dessa med. Vidare var känslan att det alltid fanns någon som 
backade upp de beslut som tagits, vilket hade en positiv inverkan på informanterna. 
Upplevelsen var att ansvaret var delat och det hade direkta effekter på känslan av 
upplevd arbetsbelastning. Känslan av att vara i en utsatt position och de känslor som det 
kunde medföra minskade genom att det fanns ett stöd i varandra. Några av 
informanterna uttryckte tydligt att det var en stor fördel att inte vara ensam, speciellt i 
konfliktsituationer där behovet av att reflektera och resonera var stort. Flera informanter 
beskrev också att den stress som exempelvis svåra medarbetarsamtal kunde medföra 
minskade när det fanns möjlighet att få förbereda sig genom att diskutera samtalet i 
förväg med någon i samma position.  
 
”Otroligt skönt att ha någon bredvid sig när det blåser.” 
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”Har aldrig haft så bra stöd under mina 15 år – så det är ju fantastiskt.” 
 
Genom att vara i ett delat ledarskap var upplevelsen att det alltid fanns någon som 
kunde vara närvarande i verksamheten. Detta fick som följd att informanterna kände att 
de var lediga vid semester. Känslan av ansvar och stress som chefsrollen kan medföra 
minskade avsevärt hos informanterna eftersom någon annan kunde vara fysiskt på plats 
och kunde hantera de situationer som uppstod i verksamheten. Att bli uppringd hemma 
på kvällar eller helger skapade en stress och oro, men genom att ledarskapet delades så 
minskade dessa känslor.  Det delade ledarskapet var också förenat med glädje och 
positiva känslor kring att gå till arbetet, vilket enligt informanterna inverkade positivt på 
den psykosociala arbetsmiljön för cheferna. 
 
”Det är roligt att man har utbyte, stöd och hjälp av varandra.” 
 
Större delen av informanterna uttryckte att de upplevde ett stöd från de kollegor som 
ledarskapet delades med. Det ansågs mycket betydelsefullt att ha någon som var i precis 
samma situation och där majoriteten av informanterna ansåg att det största stödet i 
ledarskapet fanns i den eller de som delade samma position.  
 
”Det är ett otroligt stöd man har av varandra.” 
 
”Jag upplever det jättebra, det är en sån otrolig lyx att kunna ha någon att prata med.” 
 
Att alltid vara tillgänglig 
Samtliga informanter uttryckte att deras önskan var att alltid finnas närvarande och 
tillgänglig för samtliga medarbetare även de som chefskollegan primärt ansvarade för. 
Alla informanter delade rum med sin chefskollega och strävade efter att ha sin dörr 
öppen större delen av tiden vilket fick till följd att det var en hög omsättning av 
människor på rummet. Det i sin tur skapade en känsla av att ofta bli störd och avbruten i 
arbetet.  Flertalet informanter uttryckte att det kunde vara påfrestande att sitta i samma 
rum även om det hade fördelar av att kunna ha en nära kontakt med den andra parten 
eller de andra parterna i det delade ledarskapet.  
 
”Dörren är alltid öppen och det är ett ständigt brus.” 
 
”Jag behöver få arbetsro, jag vill inte bli störd hela tiden utan jag behöver få jobba.” 
 
Flera önskade att ha ett samtalsrum i nära anslutning till det ordinarie arbetsrummet för 
att kunna gå iväg det tillsammans med de medarbetare som önskade att samtala. Att få 
tillgång till en bärbar dator var något som ansågs främja den psykosociala arbetsmiljön 
genom att kunna välja att arbeta hemifrån eller gå i väg till angränsande rum om 
kollegan hade samtal eller om annat störde. Några av informanterna reflekterade själva 
över att det kunde finnas ett värde i att inte alltid vara tillgängliga genom att kunna 
stänga dörren och att kunna arbeta ostört för att få vissa arbetsuppgifter utförda. En del 
av informanterna arbetade alltid hemifrån när det handlade om att utföra vissa 
administrativa arbetsuppgifter, detta eftersom de blev allt för störda om de var fysiskt 
närvarande på sitt arbetsrum. Det kunde finnas en stress i att inte i förväg veta om den 
tid som var avsatt skulle vara tillräcklig för att kunna fullfölja arbetsuppgifter då det 
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ständigt skedde avbrott. Det var också viktigt att känna att det fanns möjlighet att 
planera sin arbetsdag och arbetsvecka. 
 
”Vi ska ju vara tillgängliga hela tiden, men ibland kan man inte det, då mäktar man inte 
med.” 
 
Upplevda känslor av stress 
Flera av informanterna uttryckte det som stressande att vara chef. Det delade 
ledarskapet ansågs ha flera fördelar men upplevelser av hög arbetsbelastning och stress 
förekom hos majoriteten av informanterna. Det ansågs vara många arbetsuppgifter som 
behövde utföras. Erfarenheter av en tuff arbetsmiljö förekom hos de flesta av 
informanterna. Känslan var att arbetsuppgifterna blev fler och fler utan att något 
plockades bort och att det periodvis samlades uppgifter på hög som det inte fanns tid till 
att hantera. Informanterna delade på ledarskapet och delade även upp de förekommande 
arbetsuppgifter som fanns inom verksamheten, detta med en mer eller mindre tydlig 
struktur. Det fanns dock en känsla hos några av informanterna att det kunde skapa en 
stress och frustration över att arbetsuppgifterna inte alltid blev fördelade lika. De 
uppgifter som skulle utföras planerat och kontinuerligt fördelades lika men uppgifter 
och situationer som uppstod mer plötsligt och behövde tas om hand akut föll på den som 
var i tjänst eller tillgänglig för dagen.  
 
”… men sen händer det ju saker som kräver en massa arbetsinsatser som man råkar på 
för att man är där just då, sådana saker som inte är definierat men som kan bli ett 
irritationsmoment för att någon alltid råkar vara på plats.” 
 
Flertalet av informanterna uttryckte att de kände att de hade krav på sig som ökade 
känslan av stress. Både från högre upp i organisationen men också från medarbetare. 
Det fanns en känsla av att de skulle leverera och producera till en hög kvalitet men utan 
rätt förutsättningar. Många kände sig pressade både nedifrån av medarbetare och 
uppifrån av chefer och uttryckte det som att det kom påtryckningar både uppifrån, 
nedifrån och från sidan. Det fanns en önskan att arbeta i framkant och inte enkom 
hantera de situationer som uppstod under dagen och som behövde hanteras omgående. 
 
”Jag tycker inte att det finns någon hållbarhet i hur man tänker, man pressar hela 
tiden.” 
 
”Tanken kan inte vara att man som första linjens chef ska vara helt slut.” 
 
Behov av stöd 
Ingen av informanterna upplevde något egentligt stöd från de stödresurser som kunde 
erbjudas i organisationen, som exempelvis controller och personalavdelningen, HR. 
Flertalet önskade ett ytterligare stöd utöver det stöd som inhämtades från den kollega 
som ledarskapet delades med. Flertalet informanter beskrev det som att de inte upplevde 
att det var deras mandat och agenda som fick styra utan snarare de visioner som 
personalavdelningen skapade. Detta fick som följd att förtroendet för HR som 
stödresurs minskade. Vidare hade de flesta av informanterna haft handledning som stöd 
i det delade ledarskapet, något samtliga ansåg som främjande och utvecklande för 
samarbetet. Det fanns en samstämmighet kring att behovet av handledning inte var 
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något som upphörde efter några gånger utan snarare var något som borde ske 
kontinuerligt. Känslan var dock att det var svårigheter att få stöd för detta högre upp i 
organisationen, detta skapade en känsla av bristande stöd. 
 
”Chefer ska göra allt men det är svårt när man har 40 medarbetare, det är ju till och 
med svårt när man har 20 också…” 
 
”Jag tror på handledning för att hitta sin kärna när man är ny i ett delat ledarskap.” 
  
Även om informanterna delade på flertalet förekommande arbetsuppgifter och försökte 
stötta varandra i arbetsfördelningen var känslan av hög arbetsbelastning, något som inte 
kunde kompenseras trots att ledarskapet delades. På flera av de enheter där 
informanterna tjänstgjorde saknades personal på administrativa tjänster, något som 
skapade en upplevelse av att det fanns en förväntan från organisationen att utföra allt 
fler arbetsuppgifter utan att det skapades tid och utrymme för detta.  
 
”…jag tycker inte att det är hållbart hur man tänker. Man pressar från alla håll. Just nu 
gör jag både tjänster för xx och för xx samtidigt som jag gör mitt eget jobb.” 
 
DISKUSSION  

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att undersöka upplevelser av ett delat ledarskap hos första linjens 
chefer inom akutsjukvård. Metoden som valdes för studien var en kvalitativ 
intervjustudie med inspiration av fenomenologi. Rosberg (2017, s. 130-131) förklarade 
hur fenomenologi kan användas som ansats då ett fenomen ska studeras. I denna studie 
är fokus på upplevelser av ett specifikt fenomen, varför vald metod ansågs som bäst 
lämpad. I förberedelsefasen av studien beslutades, utifrån praktiska anledningar, att 
studien och de tillfrågade informanterna skulle finnas inom samma organisation, det vill 
säga ett akutsjukhus i en större stad. En av författarna arbetar vid detta sjukhus och den 
andra författaren har tidigare arbetat vid samma sjukhus. Detta ansågs underlätta då det 
fanns en kännedom kring organisationens struktur. Ingen hade dock någon personlig 
koppling till informanterna. I efterhand skedde en reflektion kring huruvida urvalet hade 
kunnat inkludera fler organisationer för att få ett bredare urval. Lundman och Hällgren-
Graneheim (2017, s. 231) beskrev hur det i en kvalitativ innehållsanalys bör finnas 
variationer i urvalet. Då tiden för studien var begränsad ansågs det inte möjligt att i 
efterhand inkludera fler organisationer. Detta kunde identifieras som en brist gällande 
tillförlitligheten då informanter från andra verksamhetsområden hade kunnat ge en 
djupare förståelse och variation i resultatet. 
 
Utifrån inklusionskriterierna som fanns för studien kontaktades inledningsvis HR på 
aktuellt sjukhus för hjälp med urval. HR-chefen kunde inte uppge vilka som arbetade i 
ett delat ledarskap, detta kan ses som anmärkningsvärt att det inom organisationen inte 
fanns kännedom kring vilket ledarskap som förekom. Därav kontaktades 
verksamhetschefer för att få tillgång till informanter, något som fick upprepas flertalet 
gånger. 14 informanter arbetade i ett delat ledarskap och tillfrågades. Målet med studien 
var att intervjua minst tio informanter för att skapa trovärdighet och ha ett brett underlag 
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till studien. Några av de tillfrågade valde att tacka nej med anledning av tidsbrist och 
några föll bort med anledning av sjukdomsfrånvaro som gjorde att tidsramen för 
intervjuerna inte kunde tillgodoses och de exkluderades därmed. Av den anledningen 
intervjuades slutligen nio informanter. 
 
Det är av vikt att antalet intervjupersoner inte blir för stort då fokus för studien är 
förståelsen av upplevelser hos de intervjuade personerna. Ett för stort antal informanter 
kan hämma den djupare förståelsen för fenomenet och därför kan antalet informanter 
med fördel begränsas till tio eller färre (Polit & Beck 2012, s. 495). Planeringen av 
intervjuerna tog avsevärt längre tid än beräknat då flertalet informanter hade en hög 
arbetsbelastning och det var svårt att boka tid för intervju. I vissa fall var det svårt att få 
kontakt med informanterna och ett flertal påminnelsemejl och telefonsamtal krävdes. 
 
Kvale och Brinkmann (2015, s. 205-206) menar att de bör ske en reflektion kring om 
intervjuer ska spelas in eller inte. I denna studie spelades intervjuerna in för att få en 
djupare förståelse för materialet. Vid samtliga intervjutillfällen tillfrågades 
informanterna om godkännande. Intervjuerna utfördes av en författarna som höll i 
intervjun och den andra antecknade och observerade. Inför varje enskild intervju 
tillfrågades respektive informant per mejl eller telefon om de hade något emot att 
intervjun utfördes i närvaro av båda författarna. Detta då det ur ett etiskt perspektiv var 
viktigt att säkerställa att informanterna var bekväma med att bli intervjuad i närvaro av 
två personer. Ingen av informanterna invände mot eller kommenterade detta upplägg. 
Inför intervjuerna fördes ett resonemang huruvida dessa skulle utföras endast av en 
författare eller båda. Beslut fattades att båda skulle närvara för att öka förståelsen för det 
material som sedan skulle analyseras. Författarna ansåg att fördelen med att vara 
närvarande båda två vid intervjuerna var övervägande positiv ur studiesynpunkt. Detta 
menar Lundman och Hällgren-Graneheim (2017, s. 232) kan öka trovärdigheten i 
resultatet. På grund av tidsbrist hölls dock två intervjuer av endast en författare. Det kan 
anses vara en svaghet att inte ha tidigare erfarenhet av att hålla i intervjuer (Kvale & 
Brinkmann 2015, s. 71) men i aktuell studie fanns erfarenhet av att intervjua i andra 
sammanhang, exempelvis hålla i anställningsintervjuer. Detta underlättade vid 
intervjutillfällena, vilket stärkte tillförlitligheten i studien. Samtliga informanter fick 
själva välja plats för intervjun. Majoriteten valde en lokal i närheten av sin arbetsplats. 
Intervjumiljön bör vara så ostörd som möjligt och det är en fördel om informanterna kan 
tänka sig att stänga av sina telefoner (Polit & Beck 2012, s. 543). En del av 
informanterna kunde av praktiska skäl inte stänga av sina telefoner varför en del av 
intervjuerna inte kunde utföras i en ostörd miljö. Det var dock ingen av informanterna 
som blev störda av att telefonen ringde och uttryckte efter intervjun att det var positivt 
att de inte blivit sökta under intervjun. Detta kan dock ha gett upphov till en inre stress 
hos informanterna. 
 
Samma intervjufrågor användes till samtliga informanter. I vissa fall ställdes även 
följdfrågor för att få informanterna att utveckla sina svar. Intervjufrågorna var 
utformade utifrån ett semistrukturerat upplägg. Polit och Beck (2012, s. 537) beskriver 
hur semistrukturerade intervjuer kan användas för att kartlägga ett specifikt ämne. Vid 
dessa intervjuer kan författarna förbereda en mall med frågor utifrån aktuellt ämne. I 
efterhand har författarna reflekterat över att den intervjuguide som utformades var 
relativt strukturerad. Den kanske inte kan anses vara helt semistrukturerad även om det 
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var den ursprungliga tanken. Den hade med fördel kunnat varit mindre strukturerad då 
frågorna kanske hade kunnat bidra till en ytterligare bredd i det insamlade materialet. 
 
Utifrån studiens syfte valdes Elo och Kyngäs (2008) innehållsanalys som metod för att 
analysera materialet. Metoden valdes då den ansågs vara enkel att tillämpa då 
innehållsanalys är en forskningsmetod med syfte att ge kunskap, nya insikter, en 
representation av fakta och en praktisk guide till fortsatt arbete (Elo & Kyngäs, 2008). 
En av svårigheterna vid innehållsanalys är det inte finns några tydliga riktlinjer för hur 
arbetet ska gå till eller att det finns något sätt som anses mer rätt. Författarna måste 
avgöra detta utifrån sitt syfte och arbete. Metoden anpassas utifrån författarens 
kunskapsnivå gällande analys och kan användas både vid förenklad analys som vid en 
mer avancerad analys. Inför studien lästes noggrant denna kvalitativa innehållsanalys 
med induktiv ansats igenom (Elo & Kyngäs, 2008).  
 
Inför analysen av materialet fördes en diskussion kring förförståelse. Förförståelsen är 
viktig att medvetandegöra inför analysprocessen (Lundman & Hällgren-Graneheim, 
2017, s. 230). Det fanns likvärdiga erfarenheter hos författarna av ledarskap inom 
akutsjukvård som kunde påverka att analysen av materialet inte blev lika nyanserad som 
om det hade funnits olika erfarenheter och utgångspunkter. För att stärka studiens 
trovärdighet har transkripten noggrant granskats för att minska risken för feltolkningar. 
Vidare har kodningen skett grundligt och dokumenterats successivt. En tät 
kommunikation mellan författarna har genomsyrat studien för att för att öka 
samstämmighet och därmed även trovärdigheten. Detta var grundläggande steg för att 
öka trovärdigheten vid kvalitativ forskning (Creswell 2014, s. 190-191).  
Under processens gång har hänsyn tagits till överförbarhet. Rosberg (2017, s. 147) 
beskrev att överförbarhet möjliggjordes genom att datamaterialet hade en bred variation 
samt ett djup med ett fokus på innebörden. Vidare förklarade Lundman och Hällgren-
Graneheim (2017, s. 232) hur överförbarheten underlättades av noggrann beskrivning av 
exempelvis bakgrundsfakta kring urval och deltagare samt datainsamling och analys. I 
denna studie har det redovisats bland annat genom tabeller för att ge läsaren en ökad 
förståelse för materialet. 
 
Ett etiskt förhållningssätt tillämpades genom hela studien med fokus på att garantera en 
anonymitet för informanterna samt korrekt behandling av det insamlade materialet 
(Codex, 2018 a; SFS 2003:460). En fortlöpande reflektion över olika etiska dilemman 
har förts och som av hänsyn till den garanterade anonymiteten inte kunde redogöras för 
i sin helhet. En av de aspekterna berörde hur bakgrundsfakta för informanterna 
redovisades.  
 

Resultatdiskussion 
I studiens analys framkom att delat ledarskap handlar om kommunikation, att vara fler 
än en ledare samt den psykosociala arbetsmiljön. Nedan följer en sammanfattande 
diskussion kring studiens resultat utifrån betydelsen av informella avstämningar i det 
delade ledarskapet samt de utmaningar som uppstår kring kommunikationen. Vidare 
diskuteras även aspekter av att vara fler än en chef samt de faktorer som påverkar den 
psykosociala arbetsmiljön utifrån ett chefsperspektiv. 
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En utmaning som beskrevs av informanterna i det delade ledarskapet var att hitta tid. 
Det fanns ett antal komplicerande faktorer gällande kommunikationen där tidsaspekten 
var en av de viktiga faktorerna för att ha möjlighet till att skapa utrymme för 
regelbunden kommunikation. Regelbunden och konsekvent kommunikation såväl 
vertikalt som horisontellt i organisationen har visat sig ha en central betydelse för 
utövandet av ledarskapet (Solaja, Idowu & James, 2016). I resultatet framgick behovet 
av avsatt och prioriterad tid för avstämning och regelbunden kommunikation samt även 
en frustration över hur detta var svårt att uppnå. Samtliga informanter var överens om 
att informella avstämningar borde prioriteras i större utsträckning. Fördelarna med 
regelbundna avstämningar borde vara av överordnad betydelse för verksamheten och 
det ledarskap som bedrivs ur ett hållbarhetsperspektiv och här kan en 
förbättringspotential inom organisationen föreligga. Möjlighet till regelbundna 
avstämningar var även av stor betydelse för utvecklingen av det egna ledarskapet (Kath, 
Stichler, Ehrhart & Sievers, 2013). En utveckling i det egna ledarskapet har påvisats vid 
kontinuerlig kommunikation med såväl medarbetare som chefskollegor (Johansson, 
Miller & Hamrin, 2013). Detta bekräftades av ett flertal av informanterna och i studiens 
resultat framkom att cheferna i det delade ledarskapet upplevde en positiv utveckling i 
sitt eget ledarskap utifrån de avstämningar de hade i det delade ledarskapet. Dessa 
avstämningar bidrog till en upplevelse av trygghet i det delade ledarskapet. Studiens 
resultat visade på att ärlighet var en viktig faktor i kommunikationen och kunde ses som 
en förutsättning för att avstämningarna skulle upplevas som utvecklande av cheferna i 
det delade ledarskapet. Hartung och Miller (2016) beskrev hur en ömsesidig ärlighet 
kunde bidra till en positiv utveckling i kommunikationen.  
 
Framträdande i studien var att informanterna upplevde det som en fördel att 
personligheterna i det delade ledarskapet kompletterade varandra. Som beskrivet i 
resultatet behövde inte det delade ledarskapet vara helt jämlikt då en effektivitet 
uppnåddes när var och en kunde arbeta utifrån sina styrkor och då ledarskapet 
anpassades utifrån dessa. Detta ansågs främja verksamhetsutveckling och möjligheterna 
till att de visioner och mål som fanns uppnåddes. Det sågs som en intressant reflektion 
att ta till vara på då ett övergripande mål hos organisationen torde vara att utveckla 
ledarskap och verksamheter. Kocolowski (2010) menade att det var utmanande att 
uppnå ett jämlikt fördelat ansvar i det delade ledarskapet och att det inte behöver vara 
helt jämlikt i ett delat ledarskap för att uppnå ett gott ledarskap, vilket även bekräftades i 
resultatet. En förutsättning för att första linjens chefer skulle kunna bedriva ett gott 
ledarskap utgick till stor del från individens styrkor och egenskaper. Tidigare studier har 
visat att beroende på individens förmåga att förvalta och tillämpa dessa kunde det 
uppstå svårigheter att på ett effektivt sätt främja utvecklingen av arbetsplatsen eller se 
till att verksamhetens mål uppnåddes (Viinikainen et al, 2015). Det fanns ett behov av 
att ha gemensamma grunder genom att cheferna hade liknande värderingar, visioner och 
mål för verksamheten samtidigt som individerna kombinerade sina olika styrkor och 
svagheter i det delade ledarskapet (Rosengren & Bondas, 2010). Detta bekräftades av 
informanterna i denna studie som tydligt angav att gemensamma värderingar för hur 
ledarskapet utövades men även gemensamma värderingar och mål gällande 
verksamheten var en viktig grund i det delade ledarskapet. Denna faktor i det delade 
ledarskapet ansågs vara viktig att ta hänsyn vid i samband med anställning av kollega 
till ett delat ledarskap.  
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En majoritet av informanterna uttryckte en glädje över att ingå i ett delat ledarskap och 
uttryckte även att det var något som de aktivt hade valt. Tidigare studier har visat att det 
var betydelsefullt att det fanns en glädje och tillfredsställelse i arbetet för att minska 
omsättningen av chefer och på så vis främja en hållbar och hälsofrämjande verksamhet. 
Ett delat ledarskap kunde även ha direkt inverkan på arbetstillfredsställelsen (Ayad et al, 
2018). Glädjen återkom som något som påverkade informanterna i deras arbete och 
ledarskap, det kan därför vara en viktig faktor för att skapa hållbarhet i organisationer 
inom sjukvården och för att minska omsättningen av första linjens chefer. Skagert, 
Dellve och Ahlborg (2011) bekräftade hur omsättningen av första linjens chefer är mer 
påtaglig i verksamheter där chefer upplevde en icke hälsosam arbetsmiljö. Vidare 
påvisades att nära hälften av första linjens chefer har bytt arbetsplats inom en period av 
fyra år. 
 
I resultatet framkom även betydelsen av att ha en likvärdig kollega att dela ledarskapet 
med. Detta bidrog till en upplevelse av ökad arbetsglädje och stärkte den enskilde 
chefen i sin roll och sitt ledarskap. Resultatet visade även att det delade ledarskapet 
skapade en situation av handledning vilket sågs som utvecklande för den egna 
personligheten. I tidigare studier har det framkommit att chefer i ett delat ledarskap 
bidrog till varandras professionella utveckling när de hade en tillitsfull relation till 
varandra (Rosengren & Bondas, 2010). De upplevda fördelarna i resultatet kring ett 
delat ledarskap i kombination med vad tidigare studier visat så kan ett delat ledarskap 
vara något som organisationer inom sjukvården kan ta i beaktning för att skapa ett 
ledarskap som är hållbart för första linjens chefer. Detta bekräftades även av Skagert, 
Dellve och Ahlborg (2011) som beskrev hur ett delat ledarskap kunde bidra till att 
chefer blev mindre benägna att byta arbete och därmed kunde hållbarheten på 
arbetsplatsen öka. 
 
En utmaning som framkom i resultatet var att det förekom organisatoriska hinder för att 
utveckla det delade ledarskapet tillsammans. Det fanns ofta en gemensam plan hos 
cheferna kring det delade ledarskapet och hur verksamheten kunde utvecklas, denna bild 
överensstämde inte alltid med organisationens. Snarare var känslan att kraven på att 
leverera ökade från organisationen. Denna faktor ansågs medföra stress och var inte 
heller något som det delade ledarskapet kunde påverka. Resultatet bekräftades av Döös, 
Vinell och von Knorring (2017) där det även framkom att organisatoriska hinder kunde 
vara en faktor som påverkade chefers arbetsmiljö och hur chefers egna förslag till 
lösningar inte var förenliga med organisationens förslag till lösningar. Ett delat 
ledarskap kunde möjliggöra för chefer att dela de arbetsrelaterade problem som 
inverkade på arbetsmiljön tillsammans med en kollega. Det delade ledarskapet kunde 
även ge första linjens chefer en ökad förståelse för samarbete och relationer (Ayad et al, 
2018). Detta bekräftades även i resultatet där flertalet informanter beskrev situationer 
där de upplevde ett stöd från sin kollega, trots detta stöd så beskrev även samtliga 
informanter en känsla av hög arbetsbelastning som påverkade deras arbetsmiljö. 
Tidigare studier har visat hur den mest avgörande faktorn för den psykosociala 
arbetsmiljön hos första linjens chefer var den arbetsbelastning som chefspositionen 
medförde (Kath et al, 2013). Men det finns även studier som har visat hur den 
arbetsrelaterade stressen minskade hos chefer i ett delat ledarskap (Kocolowski, 2010). I 
studien saknade informanterna erfarenhet av ett tidigare delat ledarskap, flertalet hade 
dock arbetat i ett ensamt ledarskap. Det bekräftades att det delade ledarskapet minskade 
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den arbetsrelaterade stressen men att den var fortsatt påfrestande, vilket kan ses som ett 
intressant fynd och kan ses som ett framtida forskningsområde.  
 
Det fanns en vision av att alltid vara tillgänglig för medarbetarna men tillgängligheten 
var också en faktor som inverkade på arbetsmiljön. Framför allt genom att 
informanterna delade arbetsrum då det ständigt var ett flöde av medarbetare som 
önskade samtal och möten med kort varsel. I tidigare studier har framkommit hur 
mycket av arbetstiden som första linjens chef fokuserade på medarbetarna samt avsatte 
tid för att finnas tillgänglig för dem under dagen och de situationer som uppstod 
dagligen. Denna tillgänglighet kunde medföra att andra arbetsuppgifter fick stå tillbaka 
(Ericsson & Augustinsson, 2015), något som också resultatet i studien visade på. I 
resultatet framkom att det saknades rätt förutsättningar för en god fysisk arbetsmiljö då 
lokalerna och främst arbetsrummen inte var anpassade för ett delat ledarskap. En 
problematik förenad med begränsade fysiska utrymmen har identifierats tidigare 
(Paliadelis, 2013). Första linjens chefer inom sjukvård saknade ofta goda möjligheter att 
kunna utföra det arbete som krävdes då arbetsrummen var för små och saknade rätt 
förutsättningar för att effektivt kunna ta emot medarbetare eller arbeta med de 
administrativa uppgifter som rollen medförde (Paliadelis, 2013). Konsekvenser som 
förmedlades av informanterna var att de bristande lokalerna försvårade arbetet i det 
delade ledarskapet och ökade stressen. En god arbetsmiljö har ett direkt samband med 
medarbetares upplevelser av bland annat trivsel på arbetet och hur den kunde uppfattas 
av medarbetare som att organisationen och arbetsgivaren prioriterade deras hälsa och 
välbefinnande (Sadatsafavi, Walewski, Shepley & Krusie, 2015). 
 
I resultatet uppmärksammades en samstämmighet hos informanterna kring hur 
upplevelsen var att arbetsmiljön fick stå tillbaka av organisatoriska anledningar. Det 
fanns dels önskemål kring att kunna ha ett samtalsrum för medarbetarsamtal i enskildhet 
men lokalerna var ej utformade så att detta var möjligt för flertalet informanter. Vidare 
beskrevs ett behov av att ha bärbar dator. Detta för att kunna arbeta mer flexibelt vid de 
tillfällen det gemensamma rummet behövde användas för enskilda samtal men även för 
att skapa utrymme för att arbeta hemifrån. De angivna organisatoriska utmaningarna är 
något som bör tas i beaktning och ses som en förbättringsmöjlighet hos organisationer 
för att skapa en ökad trivsel hos första linjens chefer och därmed indirekt skapa en ökad 
hållbarhet inom verksamheterna. Chisengantambu, Robinson och Evans (2018) 
uttryckte hur organisationen behövde vara lyhörd för vilka strategier och resurser som 
chefer i första linjens position erfordrade för att kunna optimera sin roll, en önskan som 
även bekräftades i studiens resultat. 
 
SLUTSATSER  

Studiens resultat påvisade vikten av att ha täta och regelbundna avstämningar i det 
delade ledarskapet. Verksamheter där ett delat ledarskap tillämpas behöver prioritera 
utrymme och en tydligare struktur för hur avstämningar ska kunna ske. Resultatet 
visade också att det finns flertalet fördelar med att vara fler än en i ett ledarskap. Att 
vara fler än en i ett ledarskap medförde en känsla av att det fanns en jämställd kollega 
att ta stöd av, vilket bidrog till att den psykosociala arbetsmiljön förbättrades inom vissa 
områden för cheferna samt att känslan av stress minskade. Olika personligheter i ett 

https://search-proquest-com.lib.costello.pub.hb.se/indexinglinkhandler/sng/au/Krusie,+Kathleen+R,+FACHE/$N?accountid=9670
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delat ledarskap sågs som en styrka och bidrog till att de skedde både en individuell 
utveckling men även en utveckling i det delade ledarskapet. Utmaningar som framkom i 
resultatet var att beslutsprocessen i vissa avseenden fördröjdes, att det kunde finnas en 
utmaning i att den egna åsikten fick stå tillbaka till förmån för den gemensamma samt 
att det delade ledarskapet behöver tid för att utvecklas. 
 
Ett delat ledarskap kan ses som användbart inom akutsjukvård eller andra verksamheter 
inom hälso- och sjukvård. Det är av vikt att inse att ett delat ledarskap tar tid att införa 
och att det vid införandet behövs en tydlig plan för införandet samt att det krävs ett 
kontinuerligt arbete med exempelvis handledning för att utveckla ledarskapet. Ett delat 
ledarskap kan ses som en del i att öka ett hållbart och hälsofrämjande ledarskap. 
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Bilaga 1 Verksamhetschefens information och samtycke 
 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på Magisterprogrammet med inriktning mot 

hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg, Högskolan i 

Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete på D-nivå med fokus på 

delat ledarskap och psykosocial arbetsmiljö. 

 

Syfte med examensarbetet är att undersöka hur delat ledarskap upplevs påverka den 

psykosociala arbetsmiljön för vårdenhetschefer inom akutsjukvård. 

Metoden i examensarbetet är kvalitativ med en fenomenologisk ansats. 

Datainsamling kommer att ske som individuella semistrukturerade intervjuer. 

Vi önskar intervjua vårdenhetschefer som arbetar i ett delat ledarskap på xx oberoende 

av verksamhetsområde. 

Vi tänker att intervjuerna sker på respektive verksamhetsområde under mars 2019. 

Ett informerat samtycke kommer att lämnas ut till deltagarna och intervjuerna kommer 

att avidentifieras.  

Ingen obehörig kommer att ha tillgång till datamaterialet.  

Vid publicering kommer det analyserade resultatet att vara avidentifierat.  

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

Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare.  

 

Hälsningar  

_____________________ __________________________  

Sofia Sjökvist   Camilla Fallmark 

 

E-post:   E-post:  
Tfn:   Tfn:  
 
Handledare:  
Angela Bångsbo, universitetsadjunkt 
Institutionen för vårdvetenskap  
Högskolan i Borås  
E-post:  Tfn:  
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Bilaga 2 Informantens informerade samtycke 
 

Information angående ett examensarbete om delat 
ledarskap och psykosocial arbetsmiljö.  
Vi vill fråga dig om du vill delta i vårt examensarbete (M2019:38). Vi är två 
sjuksköterskor som studerar på Magisterprogrammet vid Akademin för vård, arbetsliv 
och välfärd, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete 
på avancerad nivå. 

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 
Studiens syfte är att undersöka hur delat ledarskap upplevs påverka den psykosociala 
arbetsmiljön för vårdenhetschefer inom akutsjukvård.  
Du tillfrågas i din egenskap av vårdenhetschef där vi fått uppgift från verksamhetschef 
att du är verksam i ett delat ledarskap.  
Huvudman för examensarbetet är Högskolan i Borås, som är en statlig myndighet. Med 
huvudman menas den organisation som är ansvarig för studien. 

Hur går examensarbetet till? 
Data kommer att samlas in genom individuella, semistrukturerade intervjuer, utifrån en 
kvalitativ metod med en fenomenologisk ansats. Intervjuerna kommer att avidentifieras 
och transkriberas. Tidsåtgång för en intervju beräknas till ca en timme och inga 
förberedelser från deltagarna krävs. Intervjuerna kommer att ske i anslutning till 
respektive deltagares arbetsplats under mars 2019. 

Hur får jag information om resultatet av studien? 
När examensarbetet är examinerat kommer det att publiceras enligt sedvanliga rutiner 
för examensarbete vid Högskolan i Borås och finnas tillgängligt i databasen DIVA. Om 
du önskar, kan Högskolan tillhandahålla en kopia till dig. 

Deltagandet är frivilligt  
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om 
du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, 
och det kommer inte heller att påverka ditt arbete. För att delta behöver du lämna ditt 
muntliga samtycke. 

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta ansvariga för examensarbetet eller 
handledaren [kontaktuppgifter se nedan]. 

Vad händer med mina uppgifter? 

I examensarbetet kommer vi att samla in information från dig. Inga namn, uppgifter 
eller resultat som kan härledas till dig som person kommer att redovisas i 
examensarbetet. Allt material kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av 
det, i enlighet med gällande lagstiftning. Uppgifterna kan dock vara att betrakta som 
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allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut i det fall någon begär det i enlighet 
med offentlighetsprincipen. 
Det datamaterial som samlats in, (bakgrundsinformation och intervjuer, enkäter, 
fältanteckningar eller annat), kommer att förstöras när examensarbetet är examinerat 
och godkänt. 
Behandlingen av uppgifter om dig sker med stöd av artikel 6.1 (a) i 
dataskyddsförordningen (samtycke). Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig. Som 
deltagare har du ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningens artikel 16-18, 20 
och 22, som bland annat innebär att du har rätt att ta del av de uppgifter om dig som 
behandlas i studien samt få dessa rättade eller raderade. Du har också rätt att få 
behandlingen av uppgifter om dig begränsad. Kontakta ansvarig handledare 
[kontaktuppgifter nedan] i dessa fall. 
Om du har frågor eller synpunkter kring hur högskolan behandlar dina personuppgifter 
kan du kontakta vårt dataskyddsombud direkt via e-post, dataskydd@hb.se. Du har 
också alltid rätt att klaga på högskolans behandling av personuppgifter till 
Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. 

Ansvariga för examensarbetet  

Författare: 

Sofia Sjökvist   

Camilla Fallmark  

Handledare: 

Angela Bångsbo  
 
Samtycke om deltagande 
Jag har fått muntlig och skriftlig information om examensarbetet och har haft möjlighet 
att ställa frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen 
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Bilaga 3 Intervjufrågor 
 
- Hur många år är du? 
 
- Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 
 
- Har du någon ytterligare utbildning utöver sjuksköterske-examen? 
Ledarskapsutbildning? 
 
- Hur länge har du varit chef i din nuvarande position? 
 
- Vad har du för tidigare erfarenheter som chef? 
 
- Fanns det någon specifik anledning till att delat ledarskap infördes på din arbetsplats? 
(På vems initiativ infördes det?) 
 
- Hur ser strukturen ut för det delade ledarskapet på din arbetsplats? 
 
- Vilka arbetsuppgifter delar ni på? 
 
- Kan du beskriva hur du upplever det delade ledarskap som du ingår i? 
(Vad betyder delat ledarskap för dig?) 
 
- Berätta vad du upplever för för- respektive nackdelar kring delat ledarskap. Jämförelse 
om arbetat i ensamt ledarskap tidigare. 
 
- Hur upplever du samarbetet i ert delade ledarskap. 
(utveckling över tid?) 
 
- Vad upplever du för stöd i arbetet? 
(Chef, nätverk/handledning, kollegor, hemifrån, annat?) 
 
- Upplever du att det delade ledarskapet främjar din psykosociala arbetsmiljö? 
(Kan du beskriva din psykosociala arbetsmiljö i nuläget?) 
 
- Vad ser du för förbättringsmöjligheter gällande din psykosociala arbetsmiljö? 
 
- Är det något du vill tillägga? 
 
- Får vi återkomma om vi har ytterligare frågor eller behöver komplettera något? 
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