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Sammanfattning 
 
Syfte: Avhandlingen syftar till att följa upp, beskriva samt generera tentativ teori 
om pågående förändringsprocesser inom hälso- och sjukvården på såväl 
makronivå genom studier av sjukhusfusioner som mikronivå genom studier av 
delat ledarskap. 

 
Metod: ”Sjukhusfusioner” beskriver två genomförda sjukhussamman-slagningar 
utifrån en kvalitativ ansats, Grounded Theory med intervjuer av vårdpersonal 
(I, II). ”Delat ledarskap” utgår från en förändrad ledarskapsmodell på en 
intensivvårdsavdelning med intervjuer (III-IV) samt frågeformulär (V) som 
datainsamlingsmetod. Vårdpersonalens uppfattningar av ledarskap redovisas 
genom en fenomenografisk ansats (III). Vidare beskrivs två avdelningschefers 
upplevelser av att ha arbetat i ett delat ledarskap genom Grounded Theory (IV). 
I den sista delstudien (V) används en kvantitativ metod i form av ett 
frågeformulär. En del av dessa frågor ingår i instrumentet QPSNordic som 
belyser vårdpersonalens åsikter om arbete, ledarskap och delat ledarskap.  
 
Resultat: Vårdpersonalen uttryckte behov av delaktighet och balans mellan olika 
behov och krav i ett förändringsarbete. Ledarskapets betydelse lyftes fram som 
en framgångsfaktor för att utveckla hälso- och sjukvårdsorganisationer i 
förändring. Vårdpersonalens idealbild av sjuksköterskans ledarskap utgjordes av 
en chef som var närvarande och tillgänglig i den dagliga verksamheten. 
Begreppet stödjande tvåsamhet lyftes fram som kärnan i delat ledarskap. 
Stödjande tvåsamhet, en tillitsfull relation mellan avdelningscheferna, bidrog till 
en god arbetsmiljö då ansvar och befogenheter delades av aktuellt ledarpar. 
Vårdpersonalen hade en positiv syn på sitt arbete och ledarskapet. De ansåg att 
det delade ledarskapet ökade avdelningschefernas möjligheter att vara 
engagerade och tillgängliga i det dagliga arbetet. 
 
Konklusion: Resultatet har bildat underlag för två empiriskt grundade modeller; 
engagerat ledarskap och stödjande tvåsamhet. Engagerat ledarskap utgår från 
begreppen delaktighet och stöd i en vårdande kultur. Stödjande tvåsamhet 
bygger på en gemensam värdegrund och olikheter i kompetens hos ledarparet 
som ligger till grund för utveckling av en tillitsfull relation. Vidare har teorin 
om det caritativa ledarskapet vidareutvecklats genom begreppet stödjande 
tvåsamhet som belyser relationen chef till chef i en vårdande kultur. 
Nyckelord: förändringsarbete, hälso- och sjukvård, caritativt ledarskap, mixade 
metoder, engagerat ledarskap, delat ledarskap, stödjande tvåsamhet, 
vårdutveckling. 



Abstract 
 
Aim: The overall aim of this thesis is to follow up, describe and generate a 
tentative theory on ongoing processes of change in health care. This will be 
done at a macro level, through the study of hospital mergers as well as a micro 
level through studies of shared leadership. 
 
Method: ”Hospital Mergers” is based on a qualitative approach; Grounded 
Theory, with interviews of health professionals (I, II). ”Shared leadership” 
considered a change of the leadership model with interviews (III-IV) and 
questionnaires (V) as methods for data collection. Health professionals’ 
conceptions of leadership were described by a phenomenographical approach 
(III). In addition, two nurse managers’ experiences of working together as equal 
partners within a shared leadership model have also been presented by 
Grounded Theory (IV). In the last paper (V), a quantitative method has been 
used by means of a questionnaire. Some of these questions are included in the 
QPSNordic focusing on health professionals’ approach to work, leadership and 
shared leadership.     
 
Results: Participation and balancing involvement in a change process was 
emphasised by the health professionals. Leadership was highlighted as an 
important factor for healthcare organisations in change. Nurse leadership was 
seen as an ideal image by the health professionals and emphasised the 
importance for being present and available in order to provide support and 
feedback to improve practice. Supportive ”two-getherness” in a shared 
leadership are described as a relationship based on trust and confidence. Shared 
leadership made it possible to share responsibilities and tasks, which gave nurse 
managers a good working environment. Health professionals believe that shared 
leadership contributes to increased availability of committed nurse managers in 
day-to-day work.  
 
Conclusion: Two empirical models; committed leadership and supporting 
”two-getherness” were developed. Committed leadership is built on 
participation through support in a caring culture. Supporting ”two-getherness” 
uses concepts such as common value and confident relationship. Moreover, the 
theory of Caritative Leadership was further developed from another perspective 
which is that of the relationship between managers. This relationship is known 
as supporting ”two-getherness”. 
 
Keywords: change, healthcare, Caritative leadership, mixed methods, 
committed leadership, shared leadership, supporting ”two-getherness”, 
improvement. 
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Introduktion 
 
En politiskt styrd hälso- och sjukvård med starka yrkesprofessioner har visat sig 
vara svår att effektivisera pga. att humanistiska värden ställs mot ekonomiska 
värden. Hälso- och sjukvårdens snabba utvecklingstakt och begränsade 
ekonomiska resurser har medfört ökade krav på god och effektiv vård, där 
kopplingar mellan arbetsmiljö och vårdkvalitet lyfts fram. Ekonomiseringen av 
hälso- och sjukvården har inneburit en centralisering av vårdenheter där 
sjukhus/enheter slås samman för att spara resurser och för att utveckla 
verksamheten. Större vårdenheter kan ha bidragit till problem såsom bristande 
ledarskap. Första linjens chefer, dvs. mellanchefsnivån har en problematisk 
arbetssituation med oklarheter i arbetsrollen och hög arbetsbelastning. 
Dessutom upplever de begränsat stöd från överordnad chef. Mot bakgrund av 
hälso- och sjukvårdens snabba förändringstakt och mellanchefers arbetssituation 
finns behov av nya ledarskapsmodeller, en modell kan vara delat ledarskap. 
Avhandlingen utgår från ett vårdvetenskapligt perspektiv, specifikt kommer det 
caritativa ledarskapet att fokuseras, men även organisation, ledarskap och social 
konstruktion beskrivs. Avhandlingen behandlar två olika exempel på 
organisationsförändringar; sjukhusfusioner och delat ledarskap. Författaren 
(KR) till föreliggande avhandling har flerårig erfarenhet som chef och ledare 
inom olika offentliga verksamheter såsom hälso- och sjukvården och 
utbildningssektorn, vilket har skapat ett intresse kring avhandlingens 
ämnesområde. 
 

Bakgrund 
 
Hälso- och sjukvård i förändring 
 
Strömberg (2004) beskriver sjukvårdens förändring som en 
industrialiseringsprocess, och tar upp tre genomgripande förändringar. Den 
första, sjukvårdslagens införande år 1962, innebar att landstingen fick ett utökat 
ansvar för folkhälsan. Ökade sjukvårdsinsatser bidrog bl.a. till en kraftig tillväxt 
av den offentliga hälso- och sjukvården. Den andra förändringen var 
genomförandet av hälso- och sjukvårdslagen HSL (SFS 1982:763), som lyfte 
fram det förebyggande arbetet. Vid samma tidpunkt infördes även 
Dagmarreformerna, vilka innebar tydligare riktlinjer för prioritering av olika 
vårdinsatser relaterat till begränsade offentliga resurser. Den tredje 
förändringen; ädel, psykädel- och handikappreformerna 1992-1995, innebar att 
kommunerna, istället för landstingen, fick ansvaret för långvarig service, vård 
och omsorg för äldre och handikappade (Regeringen 2008). Reformeringen är 
en del av hälso- och sjukvårdens strukturomvandling som bl.a. minskade antalet 
vårdplatser. Ett exempel är nedläggningar av de psykiatriska sjukhusen 
(Dencker 1992). Ovanstående förskjutning från slutna till öppnare vårdformer 
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resulterade i centraliserade vårdenheter (Bråkenhielm & Calltorp 1990; Ekvall 
1996; Rydén 1996; Strömberg 2004; Ekman & Arnetz 2005). Ekonomins 
betydelse har betonats det senaste årtiondet då hälso- och sjukvården har 
förnyats för att nå optimal resursanvändning, säkerhet, flexibilitet, 
kundanpassning och ökad kvalitet inom hälso- och sjukvården (SOU 1995:5; 
Rydén 1996; SOU 1996:163; Arvidsson & Jönsson 1997; Chiok Foong Loke 
2001; Strömberg 2004; SOU 2008:37).  
 
Arbetsmiljö och vårdkvalitet 
 
Vårdkvalitet är ett verktyg för verksamhetsutveckling i vården. Vårdkvalitet kan 
definieras som alla sammantagna egenskaper i en vårdaktivitet som syftar till att 
nå förbättringar, att tillfredställa uttalade eller underförstådda behov hos en 
patient, dvs. att göra rätt saker på rätt sätt och vid rätt tidpunkt. En annan 
definition av vårdkvalitet är balans mellan hälsomässig nytta kontra hälsomässig 
skada, dvs. att graden av vård överensstämmer med verksamheten och/eller 
samhällets kriterier för god vård (Donabedian 2003). Vårdkvalitet beskrivs 
vidare vara beroende av den kompetens som finns inom olika 
professionsområden. Begreppet består både av ett patient- och ett 
medarbetarperspektiv, vilket betonar kopplingen mellan vårdkvalitet och 
arbetsmiljö. Hög arbetsbelastning kan påverka upplevelse av 
arbetstillfredsställelse och vårdkvalitet. Faktorer som arbetsklimat, organisation, 
stödjande ledarskap, kompetens och teamarbete är av betydelse för god vård och 
upplevelse av arbetstillfredsställelse. Vikten av kunskap om människans behov, 
motivation och arbetsinnehåll för att åstadkomma delaktighet i ett 
förändringsarbete betonas och arbetsmiljön lyfts fram som ett 
utvecklingsområde av en rad forskare (Herzberg 1966; Hackman & Oldham 
1980; Maslow 1987; Pettersson 1997; Tovey & Adams 1999; Mok & Au-
Yeung 2002; Newman et al 2002; Price 2002; Nygren & Rydin 2006; Lu et al 
2007; Kvist et al 2007; Zangaro & Soeken 2007). Arbetstillfredsställelse är en 
aspekt av arbetsmiljön som inkluderar fem områden; egenkontroll i arbetet, 
positivt arbetsledningsklimat, stimulans från arbetet, arbetsgemenskap och 
tillfredsställande arbetsbelastning (Rubenowitz 2004). Vårdpersonalens arbete 
påverkar samt påverkas av den patient-/klientnära verksamheten, och kan visa 
sig i upplevd arbetstillfredsställelse. Arbetstillfredsställelse ger ett större 
engagemang i arbetet, vilket kommer patienterna tillgodo och vice versa 
(Petersson et al 2006). I Petterssons (1997) forskning om vårdpersonalens 
psykosociala arbetssituation framkom en liknande slutsats, att 
arbetstillfredsställelse bidrar till en god arbetsplats. Herzberg (1966) påtalar 
vikten av arbetsmotivation genom t.ex. tydlighet när det gäller arbetsledning, 
mål, visioner, strategier, kommunikation, information och goda relationer. 
Arbetsprestationen påverkas även av faktorer som erkännande, möjlighet till 
befordran och utveckling på arbetet men även av arbetet i sig. Hackman och 
Oldham (1980) har vidareutvecklat Maslows behovstrappa angående lägre till 



högre behov och Herzbergs teorier om motivation. Hackman och Oldham 
(1980) lyfter fram medarbetarens möjlighet till variation och 
kompetensanvändning i arbetet, dvs. frihet under ansvar som innebär att se 
helheten, att ha betydelsefulla, intressanta, utmanande och påverkbara 
arbetsuppgifter. Ovanstående definitioner harmonierar med ett 
professionsinriktat arbetssätt, som t.ex. en sjuksköterska bedriver (SOSFS 
2005:16), samt ett demokratiskt ledarskap som är vanligt förekommande i 
Sverige (Czarniawska 1998; Nilsson 2003; Moqvist 2005; Nilsson 2005; 
Renblad 2006; Skytt 2007; Larsson 2008). 
 
Förbättringsarbeten inom hälso- och sjukvården har för avsikt att bidra till 
bättre resultat för patienter, bättre professionell utveckling samt bättre 
fungerande system (Batalden et al 2003; Strömberg 2004; Nelson et al 2007). 
Förändringar kan beskrivas som en omvänd pyramid, där det kliniska 
mikrosystemet t.ex. en intensivvårdavdelning lyfts fram som den avgörande 
nivån för att skapa värde för vården. Mikronivån är en mötesplats för patienter 
och vårdpersonal och består av olika stödjande funktioner som arbetssätt och 
informationsarenor. Ett mesosystem är den sammanhållande enheten, t.ex. en 
anestesiklinik. Därutöver finns även ett makrosystem, ett sjukhus där högsta 
ledningen formar övergripande riktlinjer och strategier vid ett förändringsarbete 
(Batalden et al 2003; Nelson et al 2007). Ett förändringsarbete kan leda till 
förvirring, osäkerhet, stress och försvagat förtroende för chefers förmåga att 
hantera förändringar. Ledningens behov av kunskap och förståelse för 
patientens upplevda vårdkvalitet betonas för att därigenom driva 
vårdutvecklingsarbeten framåt (Alexander & Kroposki 2001). Även ledningens 
kunskap om förändringsarbete lyfts fram, vilket ger förutsättningar för en god 
organisatorisk strategi i verksamheten. Denna strategi bidrar till att ledningen 
fokuserar på motivation, delaktighet och engagemang i personalgruppen 
(Kerfoot 1996; Rashford & Coghlan 1996; Coyle 1999). För att skapa 
förutsättningar för ett gott förändringsarbete lyfts även ledarskapets betydelse 
fram. Mintzberg's (1994) studie lyfter fram avdelningschefers omfattande 
administrativa uppgifter vilka utgår från kontroll, ledning och handling istället 
för utvecklings- och handledningsarbete. Ett flertal författare beskriver 
ledarskap som ett utvecklingsområde för att skapa legitimitet, auktoritet och 
evidens för förändring (Rashford & Coghlan 1996; Coyle 1999; Chiok Foong 
Loke 2001; Wallin et al 2003: Degeling & Carr 2004). Vidare poängteras 
behov av kontinuerlig faktainformation som ett redskap för att bemästra och 
hantera den oro som kan uppstå bland vårdpersonal i samband med en 
förändring. Även organisationens storlek har betydelse för i vilken utsträckning 
rykten och spekulationer utvecklas (Donley 1995; Keeling & Linnen 1997). 
Även top-down förändringar kan upplevas mindre byråkratiska om 
vårdpersonal upplever delaktighet vid genomförandet, därför betonas vikten av 
delaktighet i allt förändringsarbete (Hällstén & Tengblad 2006). 
Sammanfattningsvis ställer en komplex hälso- och sjukvårdsorganisation i 
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förändring krav på att ledarskapet ger förutsättningar för organisationens 
aktörer att göra rätt saker. I följande avsnitt kommer sjuksköterskans 
arbetsledande arbete att belysas.  
 
Att leda vård 
 
Vårdchefers dubbla roller 
 
Hälso- och sjukvårdens förändringar har gett upphov till nya relationer mellan 
olika yrkesgrupper. Strömberg (2004) hävdar att hälso- och sjukvårdens tydliga 
uppgiftsfördelning har förstärkt den hierarkiska och byråkratiska 
organisationsstrukturen. Andra faktorer som också haft betydelse för vårdens 
organisering och ledning är att chefskap och yrkesroll ofta kombineras, som att 
vara sjuksköterska och tillika avdelningschef (Nilsson 2003; Nilsson 2005; 
Thylefors 2007; Larsson 2008). Vårdchefers dubbla roller ställer specifika krav 
och ger speciella utmaningar då varje individ själv avgör fördelning av arbetstid 
och arbetsuppgifter (Sveiby & Risling 1986; SOSFS 1995:15; SOU 1995:5; 
Nilsson & Sätterlund Larsson 2005; Larsson 2008). Avdelningschefens eller 
verksamhetschefens dubbla roller som sjuksköterska eller läkare i kombination 
med ett chefskap ger även upphov till rollkonflikter mellan olika professioner, 
samhällsmedborgare, politiker samt beslutsfattare. Rollkonflikter kan bero på 
oklar rollfördelning, skilda förväntningar och rådande knappa ekonomiska 
förutsättningar (Ekvall 1996; Rydén 1996; Drucker 1997; SOU 1997:83; 
Strömberg 2004; Ekman & Arnetz 2005; Nilsson & Sätterlund Larsson 2005). 
Intressekonflikter uppstår då professionell kompetens ställs emot verksamhetens 
uppdrag. Konflikter blir extra tydliga när mellanchefer upplever konkreta 
konsekvenser av genomförda besparingar (Hagström 1990; de Klerk 1991; 
Drakenberg 1997; Larsson 2008). Ett exempel är när patientens vårdbehov och 
rätt till vård (SFS 1982:763) ställs mot bristande ekonomiska resurser 
(Thylefors 1991; Northouse 2004; Fritzén 2006; Larsson 2008). Chefsarbetet 
är en formell utnämning i en organisationshierarki och det beskrivs som varierat 
och fragmenterat relaterat till att vårdverksamheten är komplex och 
oförutsägbar.  Chefsuppgifter är förvaltande, administrativa och ekonomiska 
uppgifter, vilka blir särskilt tydliga i perioder av osäkerhet och ekonomisk 
begränsning. Ett chefskap kan även relateras till målstyrning och kontroll.  
 
Ledarskap kan, i motsats till chefskap, ses som ett informellt uppdrag som 
bottnar i etiska och moraliska åtaganden för att utöva inflytande över 
händelseförlopp, dvs. att få uppdrag genomförda genom andra människor. 
Ledarskap har formen av ett kommunikativt och konstnärligt närmelsesätt som 
uppmuntrar flexibilitet, kreativitet och förståelse (Milsta 1994; Holmberg & 
Henning 2003; Bolman & Deal 2005; Nilsson 2005; Yukl 2005; Johansson et 
al 2007; Thylefors 2007). Ledarskap kan beskrivas från fyra perspektiv. I ett 



autokratiskt perspektiv sker besluten individuellt av chefen som har ansvar för 
verksamhetens resultat (Yukl 2005). Ingen eller lite hänsyn tas till patientens 
perspektiv, dvs. de institutionella förhållanden och processer som finns inom 
organisationen (Eriksson et al 1999; Eriksson 2001; Bondas 2003; Nilsson 
2003; Strömberg 2004). Det autokratiska ledarskapet kännetecknas av 
ensamhet och hög arbetsbelastning, vilket kan ge stressrelaterade effekter som 
sömnlöshet, utmattningssymtom och hög chefsomsättning (Bergström 1995; 
Thylefors 2007). I ett konsultativt ledarskap (Yukl 2005) tas personalens åsikter 
tillvara innan beslut sker. Professionalism i ledarskapet definieras som balans 
mellan privata, personliga och professionella relationer (Svedberg 2003). Nästa 
steg är den gemensamma beslutprocessen som har föregåtts av gruppdiskussioner, 
t.ex. i ett vårdutvecklingsprojekt där vårdpersonalen tillsammans med chefen 
beslutar om insatserna. I ett delegerande ledarskap har beslutsprocessen lämnats 
över till vårdpersonalen som har auktoritet och ansvar att fatta beslut utifrån 
specificerade gränser (Yukl 2005). Ledarskap kan sammanfattas som komplext 
och består av instrumentella (underlätta måluppfyllelse), kommunikativa 
(påverka förståelse) och identitetsskapande (symbolisera och iscensätta) 
funktioner (Yukl 2005).   
 
För att leda vård betonas både styrning och samordning av vårdpersonalens 
kunnande för att erbjuda en meningsfull vård och lindra patientens lidande.  
Generella arbetsledande uppgifter som att informera, planera, organisera, 
handleda, kontrollera och utvärdera olika reformer som ett 
vårdutvecklingsprojekt ingår (Bondas 2003; Bondas 2006; Bondas 2008; 
Bondas in press). Olika ledarroller som producerare, administratör, entreprenör, 
integrerare och samordnare för förbättringar är andra vanligt förekommande 
beskrivningar (Lind 2003; Nilsson 2005; Yukl 2005; Hällstén & Tengblad 
2006; Thylefors 2007). Genom att låta vårdpersonalen aktivt delta i olika 
förändringsprocesser inom verksamheten kan vårdpersonalens skilda kunskaper 
och erfarenheter beaktas i en lärande organisation (Burnes 1996; Anslinger & 
Copeland 1998; Richards et al 1999; Senge et al 1999; Schein 2004; Senge 
2006; Johansson et al 2007). En lärande organisation kan beskrivas genom 
Senges (2006) systemteori som innefattar systemtänkande, personligt 
mästerskap, tankemodeller, gemensamma visioner och teamlärande. 
Arbetsplatsens organisationskultur lyfts fram som en betydelsefull del att beakta 
och arbeta med för att skapa förutsättningar för teamutveckling (Bondas 2003; 
Schein 2004; Senge 2006). En god kommunikativ förmåga underlättar 
utveckling av en god organisationskultur där olikheter i personalgruppen kan 
tillvaratas, vilket ökar förutsättningarna för upplevelse av delaktighet (Bass & 
Avolio 1993; Bondas 2003; Bondas 2006; Johansson et al 2007; Bondas 2008; 
Bondas in press). Även Schneller (1997) och Bellou (2007) poängterar 
organisationskulturens betydelse. Då ledningen ser vårdpersonal och patienter 
som kunskapsbasen i vårdorganisationen utvecklas vardagslärandet. Ledarskapet 
kan då bidra till en kreativ och tillåtande miljö där personal känner 
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uppskattning och möjlighet till personlig utveckling (Senge et al 1999; 
O’Connor & Walker 2003; Senge 2006). Reflektion med kollegor är en form 
av lärande som syftar till förändring och kollektiv utveckling, där lärande ses 
som både mål och medel för vardagslärande (Ellström & Hultman 2004). 
Följande avsnitt kommer att utveckla sjuksköterskans roll som chef och ledare 
med betoning på utveckling och förbättring.  
 
Sjuksköterskan som vårdledare 
 
Internationellt perspektiv 
 
Avdelningschefer har bl.a. som uppgift att påverka den politiska ledningsnivån, 
som kan ske genom att de agerar som översättare av praktisk vårdverksamhet 
(Christian & Norman 1998; Antrobus & Kitson 1999). Drach-Zahavy och 
Dragan (2002) betonar avdelningschefernas tunga administrativa börda som 
består av löpande arbetsuppgifter som ofta sker ad hoc, vilket bidrar till att 
endast 10 % av chefens arbetstid används för att coacha personal. Forskningen 
visar på ett behov av ett coachande ledarskap och lyfter fram sjuksköterskors 
lämplighet för coachning och teamskapande snarare än ekonomi och kontroll 
mot bakgrund av deras vårdande kunskaper och humanistiska människosyn 
(Cameron & Masterson 2000; Stordeur et al 2001; Crossan 2003; Thyer 2003; 
Drach-Zahavy 2004). Sjuksköterskor i chefsposition fortsätter att vårda 
patienter istället för att stödja personal och utveckla verksamheten, vilket Mallik 
(1998) tolkar som att ledarskapet mer fungerar som en karriärväg för 
sjuksköterskor, än som ett yrke i sig. Pearce (2004) har en annan slutsats och 
anser att sjuksköterskor som byter patientarbete till en chefsbefattning saknar 
ledarskapsutbildning och därmed redskap att arbeta som chef och ledare. Ett 
flertal forskare tar upp liknande argument, att vårdens mellanchefer har klinisk 
kompetens som sjuksköterska men saknar ledarskapskompetens och/eller 
ledarutbildning (Mallik 1998; Gould et al 2001; Drach-Zahavy & Dragan 
2002; Thorpe & Loo 2003). Graham (2003) utvecklar dessa tankar och hävdar 
att ett akademiskt ledarskap i högre grad bidrar till vårdutveckling. Även 
Woude (2007) lyfter fram behovet av utveckling av sjuksköterskors ledarskap 
mot bakgrund av dagens krävande vårdverksamheter. Hon efterlyser en ny typ 
av ledarskap som strävar mot öppenhet, ödmjukhet, mod och passion. Om 
mellanchefer använder reflektion och eftertanke istället för kontroll och 
förvaltning ökar möjligheterna att förstå varje medarbetares individuella 
bakgrund och behov (Woude 2007).  Weber (2007) påpekar behovet av 
kreativa lösningar för att tillämpa sjuksköterskors omvårdnadskompetens i 
ledarskapet och hänvisar till att vårdutveckling utvecklas ur goda relationer och 
genom en helhetssyn på vårdområdet. Framgångsfaktorer för en optimal 
vårdutveckling kan beskrivas i termerna ett genuint intresse för andra 



människor, beslutsamhet och förmåga att ta ansvar som ger en 
handlingsberedskap (Drouillard Scott & Kleiner 1996).  
 
Sjuksköterskors ledarstil anses påverka vårdpersonalens resultat och 
arbetstillfredsställelse (Chiok Foong Loke 2001). Braithwaite (2004) och Yukl 
(2005) kritiserar denna utgångspunkt och betonar att faktorer som 
ledaregenskaper, ledarbeteenden och ledarstil saknar vetenskaplig grund då de 
ofta fokuserar normativa aspekter istället för akademiska utgångspunkter. Reay 
et al (2003) och Benedict et al (2006) hävdar att ledarskapet borde fokusera 
arbetsgruppen och teamet som helhet istället för enskilda individer och deras 
egenskaper för att fortsätta utveckla verksamheten. Mot bakgrund av faktorer 
som ledarskap, vårdpersonalens prestationer och vårdens kvalitet framkommer 
behov av ett professionellt ledarskap inom vårdområdet (Cameron & Masterson 
2000; Cook 2001; Filkins 2003). Denna slutsats stödjer även Kosińska & 
Niebrój (2003) som poängterar vårdpersonalens behov av stöd från första 
linjens chefer.  
 
Nationellt perspektiv 
 
Axelsson (1998; 2000) beskriver hälso- och sjukvårdsadministrationens 
historiska utveckling med fokus på yrkesprofessioners utveckling i en hierarkisk 
organisationsstruktur. Strömberg (2004) ger en liknande historisk tillbakablick 
och liknar utvecklingen av hälso- och sjukvården vid en 
industrialiseringsprocess som kopplas till starka yrkesprofessioner. Forskare 
(Richard 1997; Lindholm 2000; Nilsson 2003; Moqvist 2005; Skytt 2007; 
Larsson 2008) beskriver brister i ledarskapet på mellanchefsnivå såsom 
oklarheter i arbetsroll, hög arbetsbelastning och bristande stöd från överordnad 
chef. I Nilssons (2003) forskning diskuteras olika möjligheter och hinder i 
vårdenhetschefers dagliga arbete. Det hierarkiska systemet och organisationens 
traditioner hindrar vårdenhetschefen att påverka vårdverksamheten. Nilsson 
(2003) utgår från att vårdenhetschefens ledarskap är socialt konstruerat och 
består av olika relationer till vårdorganisationens olika aktörer och 
arbetsuppgifter. Stöd från överordnad chef betonas som en framgångsfaktor för 
att skapa utvecklingsmöjligheter i rollen som vårdenhetschef (Nilsson 2003).  
 
Renblad (2006) sammanfattar det verksamhetsnära ledarskapet inom vård och 
omsorg med hjälp av fyra perspektiv; att bygga förtroende, att leda lärande, att 
förmedla budskapet och att skapa en bra kultur, vilket harmonierar med ett 
demokratiskt ledarskap. Empowerment är ett annat perspektiv på det 
verksamhetsnära ledarskapet som frigör människors resurser inom en 
vårdorganisation. Ett demokratiskt ledarskap kan uppfattas som tidskrävande då 
modellen ställer krav på engagemang för att utveckla kvalitet i verksamheten 
(Renblad 2006). Den svenska ledarskapsmodellen harmonierar med ett 
demokratiskt perspektiv som utgår från ett relationsbaserat arbetssätt i en 
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dynamisk organisationsstruktur med ett uttalat medarbetaransvar, dvs. frihet 
under ansvar (Czarniawska 1998; Nilsson 2003; Moqvist 2005; Nilsson 2005; 
Renblad 2006; Skytt 2007; Larsson 2008).  
 
Albinssons och Strangs (2002) studie inom äldrevården efterlyste tydligare 
ledarskap, klarare mål, utbildning och handledning för att åstadkomma ett 
tillfredsställande ledarskap. Arbete i tvärprofessionella arbetsgrupper lyfts fram 
som en möjlighet för att skapa förutsättningar för god vård (Albinsson & Strang 
2002). Lindholms (2000) studier av chefssjuksköterskor visade på en förändring 
av arbetsinnehåll, från drifts- till utvecklingsnivån efter det att 
chefssjuksköterskorna hade genomgått en magisterutbildning i omvårdnad. 
Ledarskapet utvecklades i riktning mot väglednings- och motivationsarbete. 
Chefssjuksköterskorna arbetade med att stimulera vårdpersonal att driva 
utvecklings- och förändringsarbete där erfarenheten som sjuksköterska uppgavs 
ge självförtroende i chefsarbetet samt bidrog till att problemområden 
identifierades och förbättringsarbeten startade (Lindholm 2000). Ett sätt att 
vidga vårdens ledarskap kan vara att använda modellen delat ledarskap som 
följande avsnitt behandlar. 
 
Delat ledarskap 
 
Internationellt perspektiv 
 
Delat ledarskap är en gammal företeelse med anor från romartiden då modellen 
användes för att undvika maktmissbruk. Nutidens kulturella värderingar och 
normer kan ha hindrat fortsatt utveckling relaterat till en misstro till delad 
makt. Yngre generationers chefer beskrivs mer attraherade av delat ledarskap då 
de i högre grad ifrågasätter ett traditionellt ledarskap och dess användning av 
makt (Troiano 1999). Delat ledarskap kan initialt uppfattas som besvärligt och 
otydligt relaterat till myten om att ledarskap av tradition har utförts i singular 
(Troiano 1999; Jackson 2000; O’Toole et al 2002). Vidare framkommer att 
delat ledarskap ger effekter som en mindre sårbar organisation pga. att 
ledarskapskompetensen breddas där flera personer kan täcka upp för varandras 
brister eller vid frånvaro. Det finns inget enhetligt svar på hur många som kan 
dela på ett ledarskap, men mellan två till fem personer anses vara funktionellt 
(George 1999; Troiano 1999; O’Toole et al 2002; Pearce 2004). Delat 
ledarskap ses som en nödvändighet i komplexa vårdorganisationer med höga 
krav på ledarskapet (Troiano 1999; Jackson 2000; O’Toole et al 2002). Delat 
ledarskap presenteras som en utvecklingsmodell, en potentiell filosofi för ett 
tvärvetenskapligt gruppledarskap (Kerfoot 1994; Troiano 1999; McCallin 
2003; Ensley et al 2006; Steinert et al 2006). Ensley et al (2006) har utvecklat 
modellen genom begreppen vertikalt och delat ledarskap. Med vertikalt 
ledarskap avses en formell ledare för en grupp medarbetare medan delat 



ledarskap är en form av ledarskap inom ett team. Vidare anses modellen bidra 
till utveckling av friska arbetsplatser då gruppens samverkan och utveckling är i 
fokus, vilket skapar behov av öppenhet och ansvar för att utveckla en trygg 
arbetsorganisation (Parsons et al 2007; Vogelsmeier & Scott-Cawiezell 2007).  
 
Ett flertal studier har kommit till liknande slutsatser, dvs. att modellen bidrar 
till förbättringar av sjuksköterskans arbetsmiljö genom att det professionella 
ansvaret möjliggör inflytande på rutiner, informations- och beslutsprocesser, 
vilka bidrar till utveckling av verksamheten. Modellen främjar även goda 
relationer mellan personal och ledning samt erbjuder en bra miljö för personlig 
utveckling (Campbell et al 2001; Walker 2001; George et al 2002; Kerfoot 
2005; Fallis & Altimier 2006; Bally 2007; Boal & Schultz 2007). Även Georges 
(1999) forskning visade positiva effekter av delat ledarskap. Modellen 
förändrade deltagarnas ledarskapsbeteende och förstärkte autonomin, dessutom 
noterades effekter som vårdutveckling men ytterligare forskning erfordras för att 
verifiera denna slutsats. Steinerts et al (2006) studie av delat ledarskap visade på 
skillnader i åsikter mellan olika yrkesgrupper. Sjuksköterskor och övrig personal 
var nöjda med modellen men däremot läkargruppen uttryckte tveksamheter 
relaterat till bl.a. styrning och utveckling av verksamheten. Ett område som lyfts 
fram för att utveckla och optimera delat ledarskap och dess användningsområde 
är vikten av en välplanerad implementeringsprocess (Williams et al 2002; Scott 
& Caress 2005).  
 
Nationellt perspektiv 
 
I Sverige används delat ledarskap på ledningsnivå men en tydlig definition av 
modellen saknas relaterat till begränsad forskning inom området (Karlsson-
Gadea 2002; Döös & Wilhelmson 2003; Holmberg & Söderlind 2004; 
Lambert-Olsson 2004). Döös & Wilhelmson (2003) beskriver fyra former av 
delat ledarskap. Samledarskap är den mest långtgående ledarskapsformen, vilket 
innebär att cheferna arbetar på jämbördig nivå med gemensamma 
arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter. Skuggledarskap är hierarkiskt präglat; 
cheferna utför arbetsuppgifter tillsammans men har uppdelat ansvar och 
befogenheter. I det funktionella ledarskapet har cheferna likvärdigt ansvar men 
arbetsuppgifterna är uppdelade. I ett matrisledarskap arbetar cheferna med 
samma arbetsgrupp men har olika arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter 
(Döös & Wilhelmson 2003). Avhandlingen kommer att utgå från definitionen 
samledarskap. En annan förekommande beskrivning av delat ledarskap är äkta 
och oäkta dubbelkommando (Lambert-Olsson 2004). I äkta dubbelkommando 
har cheferna samordnade kompetensområden och är överens innan ett 
gemensamt beslut fattas. Äkta dubbelkommando kan enbart utövas då total 
jämlikhet finns hos det aktuella ledarparet. I oäkta dubbelkommando, som är 
den vanligaste formen av delat ledarskap, har en av cheferna beslutanderätt men 
beslutsprocessen har oftast föregåtts av dialog. Lambert-Olsson (2004) betonar 
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att en gemensam människosyn förenklar diskussionerna och ökar 
förutsättningarna för egna ställningstaganden då beslut måste fattas på egen 
hand.  
 
Kommunikationens betydelse i ett delat ledarskap lyfts fram och sker till 
överordnad chef, i sidled till likvärdiga chefer, och till medarbetare (Karlsson-
Gadea 2002; O’Toole et al 2002; Döös & Wilhelmson 2003; Hjalmarsson 
2003; Holmberg & Söderlind 2004; Lambert-Olsson 2004; Thylefors 2007). 
Dessutom skall chefer i ett delat ledarskap även hantera relationer till sin 
chefskollega som inte finns i ett traditionellt ledarskap. Denna form av 
sidledskommunikation bygger oftast på informell kommunikation, en snabb 
kommunikationsform som är direkt och personlig i sin karaktär. En väl 
fungerande intern kommunikation kan beskrivas som ett bollplank och filter 
som oftast resulterar i genomtänkta och välgrundade förslag och beslut (Döös & 
Wilhelmson 2003).  
 
Riktlinjer för delat ledarskap 
 
Inga juridiska hinder finns för delat ledarskap på mellanchefsnivå inom 
kommunal- eller landstingsverksamhet. Mellanchefer kan dela chefstjänster 
under förutsättning att överordnad ledning har gett sitt godkännande. Juridiskt 
sett är det en fördel att skriva avtal om tidigare chef ska ingå i ett delat ledarskap 
då arbetsinnehåll, ansvar och befogenheter kan förändras. Enligt 
aktiebolagslagen kan verkställande direktör enbart utgöras av en person, varför 
delat ledarskap inte är möjligt på högsta beslutande nivå. Myndighetschefer som 
en verksamhetschef inom sjukvården kan därför inte dela ledarskap. Även inom 
tillståndsorganisationer såsom bevakning, utskänkning och lotteri kan modellen 
delat ledarskap skapa problem på överordnad ledningsnivå relaterat till juridiska 
omständigheter (Öman 2005). Delat ledarskap förutsätter en nära och tät 
relation i ledarparet där chefens individuella perspektiv är underordnat 
helheten, dvs. arbetsplatsens bästa (Döös & Wilhelmson 2003). Faktorer såsom 
träning, feedback, mentorskap, rollmodeller och stöd från överordnad chef 
betonas vid implementering av delat ledarskap. Exempel på insatser är 
kontinuerlig utbildning med information om vad delat ledarskap innebär och 
vad som krävs av personal och ledning (Wilhelmson et al 2006).  
 
Vid rekrytering betonas att ledare tillsätts och avgår tillsammans utan möjlighet 
att återgå till traditionellt ledarskap. Specialistområden inom ett ledarpar 
fördelas beroende på kompetens- och intresseområden. Författarna betonar 
vikten av att båda cheferna kan hantera samtliga ämnesområden. Dessutom ger 
olikheter i ledarparets kompetens och personlighet bättre förutsättningar för ett 
effektivt ledarskap. En jämlik arbetsfördelning med vetorätt för varje enskild 
chef är en annan grundprincip som framhålls i ett delat ledarskap. Egenskaper 
som öppenhet och engagemang betonas, och vikten av att samtliga 



arbetsuppgifter har lika värde, dvs. är lika betydelsefulla lyfts fram (Döös & 
Wilhelmson 2003; Holmberg & Söderlind 2004). En ökad användning av delat 
ledarskap inom vård och omsorg kan ses, främst på mellanchefsnivå, vilket 
beskrivs i ett ökat antal kandidat- och magisteruppsatser1 (Libris 2008). Döös et 
al (2005) har en liknande tes om ökad användning av modellen delat ledarskap. 
I en studie inom både offentlig och privat verksamhet angav 41 % av de 
tillfrågade att de arbetar med ett delat ledarskap, antingen formellt (två eller 
flera delar en chefsposition) eller informellt (medarbetare som arbetade 
tillsammans med ansvarig chef). Av de tillfrågade cheferna arbetade 52 % inom 
en personalintensiv serviceverksamhet och hade valt en specifik kollega (oftast 
av samma kön) att samarbeta med. Delat ledarskap var mest etablerat på 
mellanchefsnivå i mellanstora företag med mellan 50-199 anställda. Den mest 
långtgående formen av delat ledarskap, samledarskap användes av fem procent 
av de tillfrågade ledarparen (Döös et al 2005).  
 
Ett annat exempel på användning av delat ledarskap är inom idrottsvärlden 
(Karlsson-Gadea 2002; Döös & Wilhelmson 2003; Holmberg & Söderlind 
2004). Tränarduon Lagerbäck och Söderberg har genom sitt delade ledarskap 
fört fram det svenska herrlandslaget till framgångar i fotboll genom en 
uppdelning av arbetsområden. Lagerbäck stod för spelteknik och Söderberg 
arbetade med motivationsfrågor. Även inom det politiska området finns delat 
ledarskap genom att Miljöpartiets båda språkrör delar uppdraget som 
partiledare (Döös & Wilhelmson 2003; Holmberg & Söderlind 2004). Delat 
ledarskap förekommer även frekvent inom kommersiell 
managementkonsultation där modellen beskrivs skapa förutsättningar för balans 
i livet, mindre sårbarhet, ökad tydlighet och tillgänglighet inom 
arbetsorganisationen (Doppia 2008). Med utgångspunkt från att delat ledarskap 
har ökat i frekvens granskas modellens för- och nackdelar.  
 
Fördelar med delat ledarskap 
 
Delat ledarskap beskrivs ge ökad kunskap, eftertänksamhet, högre 
beslutskvalitet och minskat taktiktänkande. Modellen kan ge uthållighet och 
kraft till långsiktigt utvecklingsarbete genom ökat samarbete och stöd till både 
chefskollegan och vårdpersonalen. Samarbetet ses som en kraftkälla som 
möjliggör arbetsinsatser inom både förvaltning och utveckling. Det strategiska 
arbetet ökar i omfattning när två chefer samverkar kring en fråga, vilket bidrar 
till mer genomarbetade och välbearbetade beslut (Karlsson-Gadea 2002; Döös 
& Wilhelmson 2003; Hjalmarsson 2003; Holmberg & Söderlind 2004; 
Lambert-Olsson 2004; Biglari 2006). Delat ledarskap lyfts fram som en lämplig 
framtida modell då chefens tillgänglighet kan öka relaterat till tidigare kritik om 
att chefer lägger ner för lite tid på personalen pga. alltför omfattande 

                                                      
1  19 träffar, examensarbeten och uppsatser i fulltext i Libris uppsök 
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administrativa arbetsuppgifter (Wilhelmson et al 2006). Ett tillgängligt delat 
ledarskap kan öka möjligheterna för personal att välja vilken chef de önskar 
samtala med relaterat till relationer, personkemi och frågans art (Karlsson-
Gadea 2002; Döös & Wilhelmson 2003; Holmberg & Söderlind 2004; 
Lambert-Olsson 2004; Biglari 2006; Thylefors 2007; Strandin 2008). I 
komplexa och föränderliga verksamheter som hälso- och sjukvård ger delat 
ledarskap effekter på kompetensutveckling och lärande. Vikten av nytänkande 
och jämnstarka ledare betonas i litteraturen för att skapa synergieffekter. Även 
medvetenhet om ledarparets likheter och olikheter ger flexibilitet och ökar 
ledarna förmåga att täcka upp för varandra. Vidare betonas behovet av en 
gemensam värdegrund hos ledarparet för att därigenom utveckla en tillitsfull 
relation byggd på prestigelöshet, tydlighet, öppenhet, tillit och ömsesidig 
respekt. Delat ledarskap kan ge mellanchefer bättre förutsättningar att använda 
arbetstiden då arbetsbörda har lättat, vilket ger bättre arbetsmiljö då 
arbetsuppgifter fördelas. Modellen lyfts fram som ett roligare och kreativare sätt 
att arbeta med ledarskap (Karlsson-Gadea 2002; Döös & Wilhelmson 2003; 
Holmberg & Söderlind 2004; Lambert-Olsson 2004; Biglari 2006).  
 
Nackdelar med delat ledarskap 
 
Delat ledarskap är en tidskrävande modell med risk för dubbla budskap om det 
förekommer otydlig kommunikation. Svårigheter som ”en ta för givet” attityd 
inom ett ledarpar kan uppkomma (Andersson et al 2006). Ett annat problem är 
positionsbevakning och större motståndskraft mot överordnad ledning och 
underordnad personal, relaterat till att ledarparet kan uppfattas som starkt och 
isolerat. Andra risker är om det uppkommer skilda läger i personalgruppen, som 
anses bero på omognad och otydlighet hos ledarparet och/eller i 
personalgruppen. Misslyckanden kan även bero på att ledarparet brister i 
respekt mot varandra och har en ovilja att dela rampljuset med en chefskollega 
(Döös & Wilhelmson 2003; Holmberg & Söderlind 2004; Lambert-Olsson 
2004). Dessutom framkommer även att olika målbilder och ambitionsnivåer 
hos ett ledarpar kan ge negativa effekter som handlingsförlamning då det krävs 
att snabba beslut ska fattas. Kommunikationsproblem, såsom 
överkommunicering kan leda till en lång och utdragen beslutsprocess som anses 
bero på brist på enhetlig och tillgänglig information samt avsaknad av 
gemensam grundsyn för enheten (Karlsson-Gadea 2002; Döös & Wilhelmson 
2003; Holmberg & Söderlind 2004; Lambert-Olsson 2004; Thylefors 2007).  
 



Teoretiska utgångspunkter 
 
Caritativ vårdteori och caritativt ledarskap 
 
Den caritativa vårdteorin (Eriksson et al 1999; Eriksson 2001) utgår från 
medmänsklig kärlek, tro och hopp i syfte att lindra patientens lidande. 
Caritasmotivet innebär att vilja den andra väl som i vårdandet uttrycks som en 
önskan och vilja att tjäna patienten, att lindra patientens lidande och främja 
hälsa. Hälsa beskrivs inte bara som frånvaro av sjukdom. Hälsa uttrycks också 
som en individuell subjektiv upplevelse som är unik och varierar beroende av 
den enskilda individens situation.  Människan beskrivs som en enhet bestående 
av kropp, själ och ande med ett livslångt sökande efter att ge och ta emot kärlek, 
uppleva tro och hopp samt mening med tillvaron. Ett naturligt vårdande 
uttrycks i begreppen ansa, leka och lära där vårdaren bistår patienten att 
utvecklas genom ett kärleksfullt bemötande, som förenas i begreppen caritas 
(kärlek) och claritas (ljus). Ansa kännetecknas av beröring, värme och 
gemenskap. Leka står för glädje att lära sig, livslust, fröjd och lycka. Lärande hör 
samman med lekande, att lära sig och känna glädje i en vårdsituation (Eriksson 
et al 1999; Eriksson 2001). Vårdvetenskaplig forskning har utvecklat kunskap 
om den vårdande patientnära verksamheten vilken inte är professionsspecifik 
(Meleis 1997; Dahlberg et al 2003). Teorin om det caritativa ledarskapet 
innehåller bärande begrepp som ledarskap, caritasmotivet, värdighet, relation 
och vårdande kulturer (Bondas-Salonen 1995; Bondas 2003; Bondas 2006; 
Bondas 2008; Bondas in press) och har utvecklats från den caritativa vårdteorin 
(Eriksson et al 1999; Eriksson 2001). Bondas (2003; 2006; 2008; in press) 
caritativa ledarskap är en teori som kombinerar medmänsklig kärlek och 
administrationens effektivitet såsom hjälpande, tjänande och förvaltande. Ett 
caritativt ledarskap bevarar mänsklig värdighet genom att utveckla vårdande 
kulturer som kännetecknas av goda relationer mellan alla intressenter inom en 
vårdorganisation.  
 
Bondas (2003; 2006; 2008; in press) menar att caritativt ledarskap utvecklas i 
en vårdkultur som inte kan betraktas isolerat. Hon framhåller att grundmotivet 
är att vilja patientens bästa utgående från medmänsklighet och kärlek, caritas. 
Ledarskapet kan ses som organisationens etiska samvete där vårdledaren skapar 
bästa möjliga förutsättningar för att möjliggöra vårdande och förena 
vårdpersonal i att tjäna patienten. En vårdorganisation finns till för att bevara 
människans värdighet i en meningsfull vård av hög kvalitet. Bondas (2003; 
2006; 2008; in press) betonar vikten av en inbjudande miljö på en 
vårdavdelning för att skapa relationer och förutsättningar för god vård till gagn 
för patienten. Ledaren har en frihet att växa och ta ansvar för sitt ledarskap och 
sin personal i skapandet av en vårdande kultur. Vårdpersonalen har ett 
medarbetaransvar att ständigt utveckla sin professionella kompetens. En 
vårdande kultur ger styrka och djupare innebörd till vårdorganisationens 
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existensberättigande i samhället då den vilar på etiska värden, att vilja göra gott i 
en trygg och harmonisk miljö. Vårdledaren är en katalysator som arbetar genom 
öppenhet för att utveckla kollegiala relationer och stärka vårdandet. Det 
caritativa ledarskapet utgår från livsvärlden för att förstå varje unik medarbetare 
eller patient och deras respektive livssituation. Vårdledaren kan stärka 
vårdpersonalens kompetens och befrämja hälsa genom att skapa en vårdande 
kultur och ett positivt arbetsklimat. En vårdande kultur bidrar till att 
vårdpersonal kan utvecklas och växa genom erkänsla för deras arbetsinsats som 
präglas av att alla ”tänker vård”, en kombination av omsorg och skapande 
handling (Bondas 2003; Bondas 2006; Bondas 2008; Bondas in press).  
 
Ett caritativt ledarskap innefattar dels administrativa processer som utveckling, 
planering, organisering, rapportering, budgetering, personalvård, koordinering, 
beslutsfattande och evaluering, samt dels ett förhållningssätt med fokus på att 
tjäna patienten. En betydelsefull utgångspunkt är relationen mellan 
avdelningschefen och vårdpersonalen. Relationer har förutsättningar att 
utvecklas då avdelningschefen står för tillgänglighet, öppenhet och gästfrihet, en 
rollmodell för caritativ etik med ansvar för sitt ledarskap och de anställda i 
skapandet av en vårdande kultur. Vårdledarskap innebär en inre frihet att växa 
och ta ansvar för att den mänskliga värdigheten bibehålls samt att vården 
utvecklas. Effektivitet i ett caritativt ledarskap beskrivs i termer av kraft och 
verkan, vilket inte står i motsatsförhållande till vårdande. Sammanfattningsvis 
baseras ett caritativt ledarskap på kärlek och ansvar att skapa en vårdande och 
evidensbaserad kultur som bygger på mänsklig värdighet (Bondas 2003; Bondas 
2006; Bondas 2008; Bondas in press). Teorin kommer att utvecklas i diskussion 
och slutsatser då vårdande kulturer och relationer mellanchefer emellan 
diskuteras.  
 
Social konstruktion 
 
Socialkonstruktionism fokuserar människans tolkningar av upplevelser som 
omformuleras genom språket (Searle 1996; Sjöstrand et al 1999; Hacking 
2005). Individens historia och den kulturella särarten är av intresse för att förstå 
olika sociala processer som formas av bl.a. makt och materiella tillgångar i 
samhället, men också av sociala och moraliska beteenden. Sociala 
konstruktioner (Sjöstrand et al 1999) kan vara generella goda exempel men kan 
även vara lokalt avgränsade mindre goda konstruktioner. Det finns en inbyggd 
struktur som människan upptäcker genom undermedvetna eller medvetna val 
eller anpassningar i växelverkan mellan idéer och interaktion människor 
emellan. Social konstruktion har ett intresse av att studera spänningen mellan 
”verklighet” och ”konstruktion”, dvs. människor och deras beteende då de 
växelverkar med människor i sin omvärld (Hacking 2005). En annan vanligt 
förekommande utgångspunkt i samhällsvetenskaplig forskning är 
socialkonstruktivismen som beskriver kognitiva handlingar. Hacking (2005) 



menar att vissa sociala konstruktivister hävdar att saker inte är bestämda av hur 
världen ser ut utan av ett praktiskt sätt att representera den. Skillnader mellan 
människor är mer frekventa än likheterna, vilka kan upptäckas genom att 
människors upplevelser och tankar beskrivs genom kommunikation (Searle 
1996). Diskurs kallas ofta en konstruktion av verkligheten genom 
språkanvändning, vilket kan ske på olika nivåer som samtal människor emellan 
på lokal, nationell eller internationell nivå (megadiskurser). Det finns även olika 
legitimitetsnivåer i språkanvändningen som bl.a. en tagen-för-given nivå, ”så 
här gör vi på den här vårdavdelningen”, ordspråk eller visdomsord som ”att tala 
är silver att tiga är guld” eller ramverk som en ledarskaputbildning eller 
övergripande teorier kring ledarskap. Organisationstillhörighet, bakgrund och 
förväntningar på en chef ser olika ut hos olika individer varför det är 
betydelsefullt att förstå olika människors sätt att uppfatta eller erfara 
verkligheten (Sjöstrand et al 1999).  
 
Ledarskap kan ses som ett mellanmänskligt fenomen, en social process mellan 
ledare och medarbetare som konstrueras och reproduceras över tid (Nilsson 
2003). Ledarskap bestäms av de sociala konstruktioner som utvecklas i samspel 
mellan människor och relateras till deras färdigheter, intressen, erfarenheter, 
synsätt, etnicitet, kön, utbildning, social bakgrund, personlighet och ålder 
(Sjöstrand et al 1999). Ett relationsinriktat synsätt uppstår genom människors 
interaktion med varandra, mot bakgrund av individernas normer, värderingar, 
erfarenheter och syn på vad ledarskap är samt bör vara. Ledarskap är en 
medveten process där inflytande utövas av en person (avdelningschef) över 
andra personer (vårdpersonal) för att styra, strukturera och underlätta 
vårdhandlingar på avdelningsnivå (mikronivå). Ledarskapet kan ses som en 
social påverkan för att nå uppställda mål. Ledarskap kan även definieras som ett 
långsiktigt förändringsorienterat arbete som använder visioner och kreativitet 
för att skapa ett relationsinriktat arbetssätt (Holmberg & Henning 2003; Yukl 
2005; Senge 2006). En form av relationsinriktat ledarskap är det transformativa 
som har sina influenser inom den politiska sfären och utvecklades för att 
påverka medarbetares värderingar för att åstadkomma förändring på 
arbetsplatsen. En transformativ ledare fungerar som en kommunikatör och 
coach (Bass & Avolio 1993; Bass & Avolio 2002; Yukl 2005). Ett 
transformativt ledarskapet utförs i dialog för att främja lärande, reflektion och 
sammanhang inom och utanför t.ex. en vårdorganisation. Med andra ord utgår 
ett relationsinriktat ledarskap från ett ”bottom up” arbetssätt där medarbetarnas 
kunskaper tillvaratas (Bass & Avolio 1993; Bass & Avolio 2002). Även ett 
situationsanpassat ledarskap anses användbart för organisationer i förändring då 
modellen kan pendla mellan kontroll, coachning och handledning utifrån 
rådande förändringssituation (Hersey & Blanchard 1993; Sorrells-Jones & 
Weaver 1999; Hersey et al 2008). Avhandlingen utgår från att ledarskap är ett 
socialt konstruerat fenomen. 
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Olika organisationsteoretiska perspektiv 
 
Bolman & Deal (2005) poängterar vikten av perspektivväxlingens sprängkraft, 
dvs. att skapa strategier för förbättring istället för att använda snäva modeller i 
ledarskapet. Författarna menar att de fyra perspektiven; strukturella (regler), 
Human Resource (social dynamik), politiska (makt) och symboliska (mening) 
kompletterar varandra utgående från organisationens behov och situation. Det 
strukturella perspektivet betonar ordning och reda genom tydliga regler, roller 
och mål i organisationen men har fått kritik för att vara alltför byråkratisk och 
rigid. Human Resource, (HR) är en teoretisk förklaringsmodell för såväl 
individer som självstyrande arbetsgrupper. HR-perspektivet fokuserar 
människors styrkor och svagheter, känslor och rädslor genom att tydliggöra 
relationens betydelse, som vårdpersonalens behov av uppmärksamhet och 
vikten av grupptillhörighet i förhållande till en vårdorganisations uppdrag och 
mål (Mayo 1946). Det politiska perspektivet kan förklara olika organisatoriska 
hinder som maktkamp och konflikter. Olika aktörer inom hälso- och 
sjukvården använder makt för att konkurrera om begränsade resurser. En 
konstruktiv politik ses som nödvändigt för att skapa en hälso- och sjukvård som 
är rättvis och effektiv.  
 
Vidare kan hälso- och sjukvårdens organisationskultur ses från det symboliska 
perspektivet som ger mening och tro i arbetet och förklaras av organisationens 
historia, kultur, ritualer samt ceremonier som används inom organisationen 
(Bolman & Deal 2005). Den institutionella organisationsteorin kompletterar 
Bolmans & Deals (2005) fyra teoretiska utgångspunkter. Teorin beskriver hur 
en vårdorganisation påverkas av omgivningens kollektiva mänskliga handlande; 
normativt, kulturellt och/eller historiskt genom tre ismer: påtvingad, härmande 
(mimetiska) och normerande isoformism. Den påtvingande isoformismen 
består av påtryckningar från samhället och andra styrande organisationer, bl.a. 
lagar och regler som anger ekonomiska eller politiska förutsättningar för en 
vårdorganisation. Den mimetiska eller härmande isoformismen beskrivs som en 
översättningsprocess för utveckling och anpassning till samhällsförändringar, 
dvs. skilda geografiska förutsättningar för att utveckla legitimitet och effektivitet 
vid en sjukhusfusion eller byte av ledarskapsmodell. Den sista normerande 
isoformismen beskriver hur något bör vara i en organisation, och påverkas av 
tillväxt, utveckling, utbildningsnivå samt legitimitet inom organisationen. Ett 
exempel är att en standardiserad yrkesutbildning, som en 
sjuksköterskeutbildning, påverkar avdelningschefens beslut och val av 
tillvägagångssätt, vilket i sin tur påverkar organisationens inre arbete (Hatch 
2002; Jacobsen 2005; Grape et al 2006). Ovanstående olika 
organisationsteoretiska perspektiv kommer att användas i diskussionsavsnittet 
som förklaringsmodeller för att förstå organisering och styrning inom hälso- och 
sjukvård på främst mikro- och makro nivå.   
 



Problemformulering 
 
Den snabba utvecklingstakten med ökade krav på hälso- och sjukvården i form 
av effektiviseringar och centralisering samt vårdchefers dubbla roller, dvs. både 
professions- och chefsarbete, har lett till rollkonflikter mellan humanistiska, 
politiska och ekonomiska värden (Nilsson 2003; Nilsson 2005; Thylefors 2007; 
Larsson 2008). Även kopplingen mellan arbetsmiljö och vårdkvalitet betonas i 
tider av förändring och förnyelse (Pettersson 1997; Chiok Foong Loke 2001; 
Batalden et al 2003; Strömberg 2004; Nelson et al 2007; SOU 2008:37). 
Ständiga förnyelseprocesser pågår inom hälso- och sjukvården som syftar till att 
utveckla och förbättra dess verksamheter därmed efterfrågas ett ledarskap som 
kan hantera medarbetarnas osäkerhet i riktning mot trygghet, struktur och 
kontinuitet (Holmberg & Henning 2003). Ledarskapet har lyfts fram som en 
framgångsfaktor i förändringsarbetet för god patientvård och god arbetsmiljö 
men olika hinder såsom oklarheter i arbetsrollen, hög arbetsbelastning och 
brister i stödfunktionen från överordnad chef beskrivs (Richard 1997; 
Lindholm 2000; Nilsson 2003; Moqvist 2005; Skytt 2007; Larsson 2008). 
Vidare framkommer behov av fler kreativa lösningar för att tillämpa 
sjuksköterskornas omvårdnadskompetens i ett verksamhetsnära ledarskap 
(Weber 2007), vilket kan underlätta en fokusförskjutning från patientvård till 
ett personalstödjande arbete (Mallik 1998; Cameron & Masterson 2000; 
Stordeur et al 2001; Crossan 2003; Thyer 2003; Drach-Zahavy 2004; Pearce 
2004). Mellanchefernas arbetsuppgifter beskrivs vara av övervägande finansiell 
och administrativ art (Mintzberg 1994; Drach-Zahavy & Dragan 2002; Nilsson 
2003) som försvårar eller rentav omöjliggör vårdutveckling utgående från ett 
vårdvetenskapligt perspektiv (Meleis 1997; Eriksson et al 1999; Eriksson 2001; 
Bondas 2003; Dahlberg et al 2003).  
 
Bondas (2003; 2006; 2008; in press) understryker behovet av att kombinera 
vårdvetenskapens medmänskliga kärlek och administrationens effektivitet för att 
möjliggöra vårdande genom kollegiala relationer där alla ”tänker vård” i en 
vårdande kultur. Behovet stärks ytterligare av att patientens framtida roll 
kommer att tydliggöras genom införandet av vårdval (SOU 2008:37). Mot 
bakgrund av redovisade brister i ledarskapet samt ledarskapets betydelse vid 
förändringsarbete, finns behov av nya former för organisering och styrning av 
framtidens hälso- och sjukvården. Delat ledarskap är en relativt ny och växande 
ledarskapsmodell som harmonierar med den svenska demokratiska 
ledarmodellen (Döös & Wilhelmson 2003; Döös et al 2005; Wilhelmson et al 
2006). Avhandlingen tar sin utgångspunkt i samspelet mellan vårdpersonal och 
mellan avdelningschefer (vilka delar ett ledarskap) och deras erfarenheter av 
hälso- och sjukvårdsorganisationer i förändring. 
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Syfte 
 
Avhandlingen syftar till att följa upp, beskriva och generera tentativ teori om 
pågående förnyelseprocesser inom hälso- och sjukvården på såväl makronivå 
genom studier av sjukhusfusioner som mikronivå genom studier av delat 
ledarskap. Delstudierna speglar både vårdpersonals och avdelningschefers 
erfarenheter.  
 
Specifika syften för ”Sjukhusfusioner”: 
 

• att beskriva och analysera vårdpersonalens erfarenheter av en nyligen 
genomförd strukturförändring (I) 

• att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av en sjukhusfusion samt få 
en ökad förståelse för vad det innebär för vårdpersonal att delta i en 
organisatorisk förändring (II) 

 
Specifika syften för ”Delat ledarskap”: 
 

• att beskriva vårdpersonalens uppfattningar av sjuksköterskans ledarskap 
(III)  

• att beskriva två avdelningschefers erfarenheter av att arbeta tillsammans 
som jämställda partners i ett delat ledarskap (IV)   

• att beskriva vårdpersonalens åsikter om delat ledarskap, samt att 
undersöka om det finns några skillnader i åsikter mellan 
personalgrupperna (V)  

 



Metod 
 
Avhandlingens design 
 
Föreliggande avhandling omfattar fem delstudier och utgår från 
förnyelseprocesser på makronivå, ”Sjukhusfusioner” samt på mikronivå, ”Delat 
ledarskap”.  Avhandlingens delstudier och uppläggning framgår av tabell 1 och 
binds ihop av designen mixade metoder (Tashakkori & Teddlie 1998; Currall 
& Towler 2003; Tashakkori & Teddlie 2003).  
 
Tabell 1. Avhandlingens uppläggning 
 
Förnyelse-
processer 

Del-
studie 

Data-
insamling 

Urval och metod Kontext 

”Sjukhus-
fusioner” 
(makronivå) 

I 1996 Vårdpersonal  
31 intervjuer  
Grounded theory  

Två 
länssjukhus 

II 1996 Vårdpersonal  
31 intervjuer  
Grounded theory  

Två länsdels- 
sjukhus  

”Delat  
Ledarskap” 
(mikronivå) 

III 2000-2001 Vårdpersonal 
10 intervjuer 
Fenomenografi 

Intensivvårds
-avdelning 

IV 2001-2004 Avdelningschefer 
12 intervjuer 
Grounded theory  

Intensivvårds
-avdelning 

V 2004 Vårdpersonal 
64 frågeformulär 
Icke parametrisk 
statistik 

Intensivvårds
-avdelning 

 
För att säkerställa en utförlig förståelse av vårdpersonalens och 
avdelningschefernas erfarenheter av hälso- och sjukvårdsorganisationer i 
förändring användes forskningsdesignen mixade metoder, som har utvecklats 
inom social- och beteendevetenskaplig forskning. Mixade metoder utgår från 
såväl subjektiv som objektiv kunskapssyn och inkluderar både induktiv och 
deduktiv ansats samt har sitt ursprung från bl.a. trianguleringsprocessen 
(Tashakkori & Teddlie 1998; Bryman 2002; Currall & Towler 2003; 
Tashakkori & Teddlie 2003). Då organisering och styrning inom hälso- och 
sjukvården bygger på ett flertal teoretiska paradigm och forskning inom 
ämnesområdet, förespråkar Currall & Towler (2003) användning av både 
kvalitativa och kvantitativa metoder.  
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Vidare kännetecknas forskning inom organisation och ledarskap av involvering 
och analys på flera olika nivåer som mikro- respektive makronivå, varför 
användning av olika metoder är att föredra för att maximera kunskapsfältet och 
vidga forskningen inom ämnesområdet.  
 
Studier av ”Sjukhusfusioner” (I-II) 
 
Beskrivning av kontext på makronivå 
 
Pettersson (2006) beskriver att svensk sjukvård indelas i specialiserad vård (inga 
geografiska gränser) som ett sjukhus (makronivå) och dess olika avdelningar 
(mikronivå) samt närvård (geografiska gränser). Data har inhämtats från två 
olika sjukhusfusioner, mellan två länssjukhus och mellan två länsdelssjukhus i 
Sverige. Sjukhusfusionerna har inneburit ett utökat upptagningsområde som 
har bidragit till ökade möjligheter att erbjuda samhällsmedborgarna en 
kostnadseffektiv högspecialiserad hälso- och sjukvård (SOU 1996:163). 
 
År 1996 sammanfördes två länssjukhus till ett kommunalförbund under en 
ledning (I). Det geografiska upptagningsområdet omfattade cirka 275 000 
invånare som ansågs vara ett tillräckligt underlag för att bedriva akutsjukvård av 
god medicinsk kvalitet. Skälet till denna sammanslagning var den försämrade 
ekonomiska situationen som medförde ett sparbeting på tio procent, vilket 
senare reducerades till sju procent. Bildandet av kommunförbundet var även ett 
första steg inför bildandet av en gemensam länsregion (SOU 1996:163). 
Ytterligare en sjukhusfusion gjordes mellan två länsdelssjukhus som tidigare 
ingick i två olika hälsovårdsdistrikt (II). Denna sammanslagning ansågs vara i 
minsta laget (ca 90 000 invånare) för att kunna bedriva akutsjukvård av god 
medicinsk kvalitet. Även denna sjukhusfusion var ett första steg inför bildandet 
av en ny länsregion. 
 
Urval 
 
Informanterna i ”Sjukhusfusioner” bestod av vårdpersonal från fyra olika 
sjukhus. Urvalet var strategiskt i syfte att nå olika yrkeskategoriers 
förtrogenhetskunskap om sjukhusfusioner och utfördes i två steg. Första steget 
var att sjukhusens respektive ledning och administrativa enheter tillfrågade 
presumtiva informanter om intresse att medverka. Genom upprättade 
namnlistor från arbetsgivarna kunde presumtiva informanter kontaktas. För att 
undvika ett ensidigt selekterat arbetsgivarurval och beroendeförhållande från 
informanternas sida kontaktade författarna (KR och AKE) även informanter 
direkt via olika arbetsplatser. I urvalet förelåg en strävan att merparten av de 
olika yrkeskategorierna inom hälso- och sjukvården fanns representerade med 
variation avseende kön, yrkestillhörighet och yrkeserfarenhet.  



 
Delstudie I-II 
 
I delstudie I inkluderades 31 informanter som var verksamma inom de två 
länssjukhusen. Intervjuer genomfördes med 15 informanter från sjukhus A och 
16 informanter från sjukhus B (tabell 2). Delstudie II bestod också av 31 
informanter som var verksamma inom de två länsdelssjukhusen. Intervjuerna 
genomfördes med 15 informanter från sjukhus C och 16 informanter från 
sjukhus D (tabell 2).  
 
Tabell 2. Informanter från ”Sjukhusfusioner”, yrkestillhörighet och 
yrkeserfarenhet. 
 
Yrkeskategorier A, B 

Antal 
Yrkeserfarenhet  
Medelvärde,  
antal år 

C, D 
Antal 

Yrkeserfarenhet  
Medelvärde,  
antal år

Arbetsledare 3 21 8 15 
Barn-, under- 
sköterska, 
skötare 

8 18 4 24 

Läkare 2 19 1 2 
Läkarsekreterare 2 21 3 19 
Servicepersonal 3 18 3 9 
Sjuksköterska alt 
barnmorska 

9 17 10 15 

Biomedicinsk 
analytiker 

2 14   

Arbetsterapeut 1 13 2 18 
Sjukgymnast 1 24   
Totalt 31  31  
 
 
Datainsamling 
 
Delstudie I-II 
 
Efter telefonkontakt eller personlig kontakt med presumtiva informanter (I, II) 
genomfördes samtliga intervjuer i avskildhet. Intervjuplatsen valdes utifrån 
informanternas önskemål, oftast i anslutning till arbetsplatsen. Hälften av 
intervjuerna genomfördes under en tre veckors period försommaren 1996 (II) 
och den andre hälften gjordes under en fyra veckors period hösten 1996 (I). 
Intervjuerna inleddes med en öppen ingångsfråga där informanterna ombads 
berätta om sina erfarenheter av sjukhusfusionen. Med utgångspunkt från 
informanternas svar ställdes följdfrågor formulerade i en temaguide med 
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specifika frågeområden angående erfarenhet av arbetssituation och 
sjukhusfusion, vilka förändringar som skett eller förväntades ske, vilka 
möjligheter till påverkan som getts samt framtidsperspektiv. Intervjuernas längd 
varierade mellan 60 – 180 minuter. Intervjuerna spelades in på band och skrevs 
ut ordagrant. Författaren (KR) genomförde och skrev ut hälften av intervjuerna, 
resterande arbete utfördes av en forskarkollega (AKE). 
 
Grounded Theory 
 
Grounded theory, GT (Glaser 1978; Glaser & Strauss 1980; Glaser 1992) 
användes som metodval för att generera teoretiska modeller om sjukhusfusioner 
(I, II). GT tar sin utgångspunkt i symbolisk interaktionism (Blumer 1986), dvs. 
det mänskliga sociala samspelet som sker i en kontext. Människan ses som en 
tänkande och medveten varelse som handlar intentionellt, dvs. avsiktligt. 
Vardagslivet lyfts fram genom ett vardagligt språk, ”face-to-face” interaktion. 
Blumer (1986) betonar vikten av att underkasta sig den empiriska verkligheten 
och dess motsträvighet. Skillnader mellan sociala och fysiska fenomen gör att 
människor skapar sina egna meningssammanhang och interagerar dessa med 
sina tolkningar.  
 
GT fokuserar på upptäckter utifrån tolkning av empirisk data och syftar till 
teoribildning (Glaser 1978; Glaser & Strauss 1980; Glaser 1992). Metoden 
utvecklades i samband med sociologiska studier i mitten på 60-talet, och har 
därefter utvecklats i framförallt två olika inriktningar med delvis olika filosofiska 
och metodologiska ansatser. Glaser (1978; 1992; 2001) har fortsatt att använda 
sig av en klassisk syn på GT som utgår ifrån post-positivismen där data beskrivs 
som oberoende av forskaren, dvs. begrepp växer fram som en grundad teori. 
Strauss har tillsammans med kollegan Corbin (Strauss & Corbin 1990) 
utvecklat GT i en delvis annan inriktning med bl.a. ett kodningsparadigm som 
utgår från realismen. Glaser (1978; 1992; 2001) är kritisk till förutbestämda 
begrepp och menar att ett kodningsparadigm kan framtvinga en teori istället för 
att låta teorin vara empiriskt grundad i data. Glaser (1978) manar till 
försiktighet när det gäller litteraturanvändning, speciellt i inledningsskedet av 
undersökningen. Först i en teoretisk analys kan begrepp användas som 
analysverktyg (Glaser 1978), vilket skiljer sig från Strauss’ & Corbins (1990) 
kodningsparadigm som tillåter förutbestämda begrepp tidigt i analysprocessen. I 
motsats till Glaser (1978) anser Strauss och Corbin (1990) att teorier eller 
begrepp inom problemområdet, ger relevant information som kan hjälpa 
forskaren. Hartman (2001) tar också upp vikten av frihet att upptäcka och 
generera frågeställningar från det egna materialet. Teoretisk känslighet innebär 
att forskaren blir medveten om den innebörd som insamlad data har. En 
teoretisk känslighet kan jämställas med en egenskap hos forskaren som hjälper 
till att generera en empirisk grundad teori. Den inre källan beskrivs som 
forskarens förståelse gentemot det resultat som uppkommer vid analys av data. 



Forskaren blir medveten om vad data betyder och får en förståelse för 
problemområdet och hur det i sin tur påverkar människors beteenden. Den 
yttre källan beskrivs som kunskap om litteratur, yrkeserfarenhet och personlig 
erfarenhet (Hartman 2001).  
 
Charmaz (2006) utgår från begreppen Grounded theory, GT och Grounded 
Theory Method, GTM. GT beskrivs som ett resultat av GTM, medan GTM är 
forskningsmetoden som består av centrala, praktiska och filosofiska frågor som 
snarare bygger på riktlinjer än regler och föreskrifter. GT är både induktiv, 
deduktiv och abduktiv i sin karaktär (Bryant & Charmaz 2007). Metoden är 
induktiv då teman eller kategorier visar vägen i den fortsatta bearbetningen; ett 
resonemang som börjar med en rad enskilda fall och förklaringar som sedan 
bildar en kategori. Detta induktiva arbetssätt innebär att forskaren inte styrs av 
tidigare kända teorier eller kunskap inom problemområdet (Charmaz 2006). 
Det deduktiva arbetssättet används för att fördjupa innehållet i 
teorigenereringen genom tidigare forskning. Slutligen beskrivs det abduktiva 
arbetssättet som hjälper forskaren att nå teoretisk känslighet genom att 
inkludera olika teoretiska idéer innan val av teoretiskt perspektiv görs. 
Abduktion handlar om både logik för genererade upptäckter och logik i 
validering eller motivering av densamma, dvs. realism i metod och logiska 
överväganden (Bryant & Charmaz 2007).  
 
Dataanalys 
 
Delstudie I-II 
 
GT (Glaser 1978; Glaser & Strauss 1980; Glaser 1992; Glaser 2001) valdes 
som metod utifrån syftet med avhandlingen, att generera teoretiska 
konstruktioner av hälso- och sjukvårdsorganisationer i förändring (I, II, IV). I 
den kvalitativa forskningsintervjun som hade formen av dialog, fick 
informanterna beskriva sina erfarenheter av sjukhusfusioner. Interaktionen 
bland vårdpersonalen beskrevs med utgångspunkt från hur människor agerade 
och satte sig in i hur andra människor tänkte och kände. Följdfrågor ställdes 
under intervjutillfället utifrån informanternas svar för att täcka in frågeområdet 
och fånga nyanser. Intervjuerna fokuserade på det specifika i en sjukhusfusion 
genom att intervjuaren visade öppenhet och känslighet för nya och oväntade 
erfarenheter (Kvale 1997).  Varje intervju genomgick en första preliminär analys 
som låg till grund för datamättnad vid nästa intervjutillfälle. Intervjuerna lästes 
efter preliminäranalysen vid ett flertal tillfällen för att förstå data, dvs. en djup 
analys påbörjades. Meningsinnehåll benämndes och bildade övergripande 
kategorier med liknande innebörd som därefter sammanfördes i en öppen 
kodning. Kodningsprocessen utgick från att beskriva relationer mellan data och 
informanter, dvs. det specifika i en sjukhusfusion, vilket abstraherades till 
termer som beskrev olika förbindelser mellan de substantiva koderna. I den 
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selektiva kodningsprocessen söktes huvudkategorier eller kärnbegrepp som 
beskrev sjukhusfusioner från vårdpersonalens perspektiv (I, II).  
 
Axial kodning och teoretisk ram (Strauss & Corbin 1990) användes vid analys 
av den första delstudien (I). I övrigt fokuserades händelser som lyftes fram av 
informanterna som sedan jämfördes med andra händelser i data för att genera 
termer och framkalla mönster kring sjukhusfusioner. Analysen växlade mellan 
del- och helhetsperspektiv, och slutligen tolkades data i sin helhet och en 
övergripande kärnkategori identifierades i varje delstudie. Metodlitteratur 
användes under hela analysförfarandet för att uppnå en teoretisk känslighet. I 
inledningsskedet av analysprocessen (induktivt) användes litteraturen med stor 
försiktighet för att bibehålla en optimal öppenhet i mötet med data. Det 
deduktiva arbetssättet användes i den avslutande delen av forskningsprocessen 
för att erhålla stöd från likvärdig forskning (Glaser 1978; Glaser & Strauss 
1980; Glaser 1992; Kvale 1997; Glaser 2001). Resultatet verifierades genom 
direktcitat från data. För att ytterligare stärka validiteten analyserades varje 
delstudie av flera författare, därav seniora forskare, vilka nådde samstämmighet 
när gäller analys, kodning och uppbyggnad av termer och kategorier. 
Författaren (KR) har en mångårig erfarenhet som chef och ledare inom olika 
offentliga verksamheter som t.ex. hälso- och sjukvårdsorganisation och 
utbildningssektorn, vilket bidrog till att ämnesrelaterade frågor ställdes under 
både datainsamling och analys, därmed uppnåddes en teoretisk känslighet. 
Genom att två olika undersökningar studerades samtidigt (I, II) erhölls fördelar 
i analysdelen då jämförelser gjordes. En avvikelse kan finnas angående den 
teoretiska mättnaden relaterat till att datainsamlingen var komprimerad och 
preliminäranalyserna genomfördes av två olika forskare (KR, AKE).   
 
Studier av ”Delat ledarskap” (III-V) 
 
Beskrivning av kontext på mikronivå 
 
Studierna (III-V) utgick från en intensivvårdsavdelning (mikronivå) på ett 
medelstort svensk sjukhus som hade åtta sängplatser för svårt sjuka patienter 
med omfattande och komplexa vårdbehov. Verksamheten pågick med stor 
intensitet under dygnets samtliga timmar och högspecialiserad akutsjukvård 
gavs till olika verksamheter inom sjukhuset. På helgerna bedrevs även 
postoperativ sjukvård. Vården beskrevs som komplex och under ständig 
förändring med ökat tempo, kortare vårdtider och sjukare patienter. 
Akutvårdavdelningen hade en hög genomströmning av personal, anhöriga och 
patienter under hela dygnet, vilket ställer krav på samordning (SFS 1982:763). 
Mot bakgrund av en hög arbetsbelastning och stor personalgrupp; 85 
medarbetare därav 49 sjuksköterskor, 32 undersköterskor, 1 sekreterare och 3 
läkare, startade år 2001 ett treårigt projekt med en förändrad ledarskapsmodell. 



Den aktuella intensivvårdsavdelningen förändrade sin ledarskapsmodell från 
traditionellt ledarskap (en avdelningschef) till delat ledarskap (två 
avdelningschefer). Genom delstudierna III-V beskrev vårdpersonal och 
avdelningschefer sina respektive erfarenheter av en hälso- och 
sjukvårdsorganisation i förändring. 
 
Urval 
 
Ett flertal informationsträffar genomfördes med avdelnings- och klinikledning 
på den aktuella intensivvårdsavdelningen för att informera om forskningens 
syfte. Frivillighet och konfidentialitet betonades och verksamhetschefen på den 
aktuella anestesikliniken hade givit tillstånd till forskningen. Vid två 
arbetsplatsträffar på aktuell intensivvårdavdelning gavs information till 
vårdpersonalen om den planerade forskning. 
 
 
Delstudie III 
 
Delstudie III bestod av tio informanter (tabell 3) som arbetade på samma 
intensivvårdavdelning (se beskrivning av kontext) som beslutat ändra 
ledarskapsmodell till delat ledarskap. I urvalet eftersträvades en representation 
av samtliga yrkesprofessioner som arbetade i ett tvärprofessionellt team runt 
IVA-patienten, dvs. undersköterska, sjuksköterska, läkare och läkarsekreterare. 
Ett annat mål var även att få variation i kön och yrkeserfarenhet för att 
därigenom erhålla kvalitativt skilda uppfattningar av sjuksköterskans ledarskap 
och dess påverkan på det tvärprofessionella teamets arbete. Vårdpersonal 
erbjöds att delta i studien och frivillighet betonades. Personalen uppmanades att 
ta kontakt med forskaren alternativt att anteckna intresse på en centralt 
utplacerad intresseanmälan. Efter anmälningstidens utgång hade tio presumtiva 
informanter anmält intresse att delta. Informanterna representerade en 
tvärprofessionell sammansättning med både män och kvinnor bestående av två 
läkare, fyra sjuksköterskor, tre undersköterskor och en läkarsekreterare vilka 
accepterades som urvalsgrupp (tabell 3).  
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Tabell 3. Informanter från en intensivvårdavdelning och deras yrkestillhörighet 
samt yrkeserfarenhet (n=10). 
 
Yrkeskategorier Kön Antal Yrkeserfarenhet  

medelvärde, antal år 
Läkare Man 2 21 
Läkaresekreterare Kvinna 1 13 
Undersköterska/skötare Kvinna/Man 3 18 
Sjuksköterska Kvinna 4 14 
 Totalt  n=10  
 
Delstudie IV 
 
De två avdelningscheferna som arbetade i ett delat ledarskap på den aktuella 
intensivvårdavdelningen (se beskrivning av kontext), tillfrågades genom ett 
riktat urval och de tackade ja till att delta. Delstudien (IV) bestod av 12 
intervjuer, sex intervjuer med respektive avdelningschef.  De två kvinnliga 
avdelningscheferna hade en medelålder på 35 år och hade tidigare erfarenhet av 
att arbeta som sjuksköterskor på aktuell intensivvårdavdelning samt en 
yrkeserfarenhet inom vårdområdet på 23 år (medelvärde). En av informanterna 
hade tidigare erfarenhet av att arbeta som avdelningschef.  
 
Delstudie V 
 
Delstudie V bestod av samtliga sjuksköterskor och undersköterskor (n=81) som 
arbetade minst halvtid under minst sex månader vid den aktuella 
intensivvårdsavdelningen. Informanter erhöll en enkät. Totalt 64 personer 
besvarade enkäten, vilket gav en svarsfrekvens på 79 %. Sexton informanter, sex 
undersköterskor och tio sjuksköterskor, valde att inte delta i studien. En av 
informanterna valde att inte uppge yrke och kön, därför presenteras enbart 63 
respondenter i tabell 4.  
 
Tabell 4. Informanter från IVA och deras yrkestillhörighet och yrkeserfarenhet. 
 
Yrkeskategorier Kön Antal Yrkeserfarenhet  

medelvärde, antal år 
Undersköterska Kvinna 23 45 
Undersköterska Man 2 49 
Sjuksköterska Kvinna 32 41 
Sjuksköterska Man 6 38 
Totalt  n=63  

 



Datainsamling 
 
Delstudie III 
 
Intervjuerna (III) utfördes innan ett projekt med delat ledarskap genomfördes 
på intensivvårdsavdelningen. Efter telefonkontakt och personlig kontakt med 
informanterna i delstudien (III) genomfördes samtliga intervjuer i avskildhet i 
anslutning till arbetsplatsen. Intervjuerna hade formen av en dialog och 
följdfrågor ställdes under intervjutillfället utifrån informanternas svar för att 
täcka in frågeområdet och fånga nyanser. Forskningsintervjun hade som syfte 
att ta del av de intervjuades skilda uppfattningar av sjuksköterskans ledarskap. 
Intervjun fokuserade på informanternas berättelser, dvs.  det som framkom och 
hur det uttrycktes genom att intervjuaren visade öppenhet och känslighet för 
nya och oväntade uppfattningar (Kvale 1997). Intervjuerna med vårdpersonalen 
inleddes med en öppen ingångsfråga där informanterna ombads berätta om sina 
uppfattningar av sjuksköterskans ledarskap. Med utgångspunkt från en 
temaguide med specifika frågeområden angående uppfattning av 
arbetssituation, sjuksköterskans ledarskap, vilka förändringar som skett eller 
förväntades ske, vilken påverkansmöjlighet som getts samt framtidsperspektiv 
genomfördes intervjuerna. Intervjuernas längd varierade mellan 45 - 60 
minuter. Intervjuerna spelades in på band och skrevs därefter ut ordagrant av 
författaren (KR).  
 
Delstudie IV 
 
Efter telefonkontakt och personlig kontakt med informanterna i delstudien (IV) 
genomfördes samtliga intervjuer i avskildhet i anslutning till arbetsplatsen. 
Intervjuer med avdelningscheferna genomfördes var sjätte månad under en tre 
års period. Sammantaget genomfördes 12 intervjuer, sex intervjuer med 
respektive avdelningschef. Intervjuerna fokuserade på det specifika i en 
förändring av ledarskapsmodell, delat ledarskap, genom att intervjuaren visade 
öppenhet och känslighet för nya och oväntade erfarenheter (Kvale 1997). De 
genomförda intervjuerna lästes och analyserades inför varje ny intervjusituation, 
dvs. en preliminäranalys gjordes. Samtliga intervjuer inleddes med en 
ingångsfråga där informanten ombads berätta om sina upplevelser av att arbeta i 
ett delat ledarskap. Med informantens svar som utgångspunkt ställdes 
följdfrågor med hjälp av en temaguide. Frågorna berörde upplevelser av att 
arbeta med en chefskollega i ett delat ledarskap, vilka förändringar som skett 
eller förväntas ske i det delade ledarskapet, vårdutveckling, samt 
framtidsperspektiv. Intervjuernas längd varierade mellan 60-90 minuter och 
spelades in på band samt skrevs ut ordagrant av författaren (KR).  
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Delstudie V 
 
I delstudie V insamlades data med hjälp av ett frågeformulär där 72 frågor 
ingick. Av dessa ingår 47 frågor i instrumentet QPSNordic som utvecklats av 
Dallner et al (2000). Detta instrument fokuserar på psykosociala faktorer på 
arbetet och mäter individens uppfattning av sin arbetssituation kopplat till 
arbetsbörda, komplexitet i arbetet och kvalitet i ledarskapet. Ledarskap 
definieras såsom stöd, rättvisa och empowerment och har beskrivits som den 
mest betydelsefulla komponenten avseende erfarenhet och upplevelse av 
arbetsmiljö (Dallner et al 2000). QPSNordics grundformulär omfattar 123 frågor 
med femgradiga svarsalternativ fördelade på 12 dimensioner, vilka indelas i 
social- och organisationsnivå samt individnivå. Skalorna inom QPSNordic har 
rapporterats ha en inre homogenitet mellan 0,60 till 0,88 mätt med Cronbach’s 
alpha (Cronbach’s 1951; Streiner & Norman 2003) och en test-retest 
reliabilitet som varierade mellan 0,55 till 0,82 (Dallner et al 2000). En 
bidragande orsak till att egna frågor konstruerades som ett komplement till 
QPSNordic var att det var svårt att finna ett frågeformulär som motsvarade 
studiens syfte vid datainsamlingens start. Merparten av de 72 frågorna (68 
frågor) hade flervalsalternativ (fem alternativt sex). De resterande frågorna 
behandlade projektet ”Delat ledarskap” (4 frågor) och hade tre frågor med ja 
eller nej som svarsalternativ med möjlighet till att lämna kommentarer. 
Dessutom fanns en öppen avslutningsfråga. Frågeformuläret (V) delades ut till 
81 informanter i slutet av projekttidens tredje år tillsammans med ett 
informationsbrev angående studiens syfte, användningsområde samt 
konfidentialitet. De besvarade frågeformulären insamlades i en förseglad box 
som förvarades på avdelningen. Fyra veckor efter det att svarsdatum hade 
passerats delades ett påminnelsebrev ut till samtliga respondenter då ingen 
identifieringskod fanns att tillgå på de redan utdelade frågeformulären. Totalt 
besvarade 64 av 81 informanter frågeformuläret (79 %). Av tabell 5 framgår 
antalet frågor som inspirerats av QPSNordic respektive utvecklats av författaren 
(KR).  
   



 
Tabell 5. Överblick över modifiering och konstruktion av frågeformulär (V) 
 
 
Frågeområden 

 
Frågor 
 

 
Inspiration 
från 
QPSNordic 

 
Utvecklat av första 
författaren (KR) 

Bakgrundsvariabler 
 

8 8  

Organisationskultur 
 

14 13 1 

Social interaktion 
 

3 3  

Arbetstillfredsställelse 
 

3  3 

Ledarskap 
 

10 8 2 

Delat ledarskap 
 

10  10 

Arbetsmotivation 
 

20 15 5 

Projekt Delat 
ledarskap 
 

4  4 

Totalt 72 47 25 
 
Fenomenografi 
 
Fenomenografin antar inte någon objektiv, gemensam verklighet utan 
problematiserar människors verklighet, som oftast tas för given att den delas 
med andra människor. Fenomenografi (Marton 1981; Marton & Booth 2000) 
härleds från fenomenet att visa sig och har för avsikt att ge kunskap om olika 
människors föreställningsvärld och förhållningssätt till olika fenomen. Förståelse 
för ett fenomen innefattar också känslomässiga och värderande 
ställningstaganden som är avhängigt människans sociala och historiska 
bakgrund (Marton 1981; Marton & Booth 2000). Fenomenografins begrepp 
”uppfattning” kan likställas med ett grundläggande tankesätt, såsom en produkt 
av en aktivitet hos en individ genom dennes relation till sin omvärld. 
Fenomenografi använts frekvent inom det pedagogiska området för att 
uppmärksamma lärande och förståelse i en pedagogisk miljö, men har även 
använts inom vårdområdet (Sjöström & Dahlgren 2002). Fenomenografi gör 
skillnad mellan vad som är ett fenomen och hur ett fenomen är, dvs. fokuserar 
andra ordningens perspektiv som behandlar uppfattningar av individers syn på 
verkligheten. Genom att beskriva skillnader i uppfattningar hos människor kan 
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underförstådda och oreflekterade förhållande till människans omvärld ge 
kunskap om ett fenomen. Olika individer uppfattar fenomen och företeelser på 
skilda sätt vilket kan beskrivas i tre steg. Ytinlärning benämns som ett fenomen 
eller företeelse utan djupare förståelse bakom s.k. benämningskunskap. Nästa 
steg är förmågan att förstå fenomenet som företeelse. Det tredje och sista steget 
är den djupaste formen av kunskap, vilket avser förmågan att agera utifrån 
kunskap angående fenomenet.  
 
Dataanalys 
 
Delstudie III  
 
Forskningsansatsen beskriver i delstudie III människors olikheter i erfarenheter 
och bakgrund som leder fram till olika sätt att se på världen och ledarskapet 
såsom olika subjektiva meningsbärande sammanhang. Fenomenografins 
grundidé i studien (III) utgick från vårdpersonalens sätt att erfara 
sjuksköterskans ledarskap utifrån skilda variationer. Det är inte tänkandet som 
generell process utan tänkandets innehåll; människors olika uppfattningar av 
ledarskap, speciellt sjuksköterskans ledarskap som var av intresse. I studien 
beskrev vårdpersonalen sina uppfattningar av ledarskap genom konkreta 
exempel. Frågor som ’Om jag säger ledarskap, vad tänker du på då?’ beskrevs 
som första ordningens perspektiv (objektivt). Följdfrågor ställdes som, ’Hur 
menar du, kan du ge några exempel?’ beskrev andra ordningens perspektiv 
(subjektivt). Dessa hur-frågor hade för avsikt att skapa ett meta-medvetande, 
dvs. hur vårdpersonal erfar och uppfattade sjuksköterskans ledarskap.  
 
Olika subjektiva meningsbärande sammanhang analyserades och beskrev vad 
och framförallt hur det var att vara medarbetare i ett tvärprofessionellt team och 
påverkas i sitt arbete av sjuksköterskans ledarskap. Analysförfarandet (III) 
inkluderade följande steg, igenkännande där samtliga intervjuer lästes upprepade 
gånger för att förstå data. I nästa steg gjordes en sammanställning av olika 
uppfattningar, vilka sedan slogs samman och grupperades i olika uppfattningar där 
mönster och förbindelser mellan genererade uppfattningar eftersöktes. Därefter 
jämfördes uppfattningarna som namngavs, dvs. kvalitativa skillnader i 
uppfattningar hos olika informanter benämndes med liknande innehåll. De 
kvalitativt skilda uppfattningarna om sjuksköterskans ledarskap jämfördes 
slutligen med varandra, dvs. förmåga att erfara ledarskap ordnades hierarkiskt 
och resulterade i beskrivningskategorier (Dahlgren & Fallberg 1991; Sjöström 
& Dahlgren 2002). Analysen växlade mellan del- och helhetsperspektiv, dvs. 
data jämfördes och analyserades både i enskilda delar och i sin helhet. Resultatet 
validerades med hjälp av två erfarna forskare som tillika var handledare och 
verifierades genom direktcitat från data (III).  
 



Delstudie IV 
 
GT (Glaser 1978; Glaser & Strauss 1980; Glaser 1992; Glaser 2001) valdes för 
att generera en grundad teori angående delat ledarskap, se även tidigare 
metodbeskrivning, ”Sjukhusfusioner”. Teoretisk mättnad (datamättnad och 
analysmättnad) erhölls då datainsamlingen prövades mot nya uppgifter tills 
mättnad hade uppnåtts. Datainsamling och analys utgick ifrån en kontinuerlig 
jämförande analys. Kodningsprocessen utgick från att beskriva relationer mellan 
data och de två avdelningscheferna, dvs. det specifika i ett delat ledarskap vilket 
abstraherades till termer. I den selektiva kodningsprocessen söktes 
huvudkategorier eller kärnbegrepp som beskrev delat ledarskap från 
avdelningschefens perspektiv. För övrigt fokuserades händelser som lyftes fram 
av avdelningscheferna som sedan jämfördes med andra händelser i data för att 
genera termer och framkalla mönster kring delat ledarskap. Analysen växlade 
mellan del- och helhetsperspektiv, vilka därefter tolkades i sin helhet och en 
övergripande kärnkategori identifierades i delstudien. Metoden inkluderade 
både induktiva och deduktiva moment (Glaser 1978; Glaser & Strauss 1980; 
Glaser 1992; Glaser 2001).  
 
Delstudie V 
 
Data från frågeformulären (V) har bearbetats i Statistical Package for Social 
Sciences (SPSS version 16.0). Eftersom materialet inte var normalfördelat 
analyserades det med hjälp av icke parametrisk statistik. Deskriptiva data har 
angivits som frekvenser och procent. För att analysera skillnaderna mellan två 
oberoende grupper har Mann-Whitney U-test och Chi-två test (proportioner) 
använts (Ejlertsson 1992; Ejlertsson & Axelsson 2005; Wahlgren 2005; Polit & 
Beck 2006). Cronbach’s alpha har beräknats för frågeformulärets sex 
dimensioner för att mäta graden av homogenitet (Streiner & Norman 2003). 
P<0.05 har bedömts som statistiskt signifikant. För att ytterligare fördjupa 
förståelsen angående vårdpersonalens åsikter om arbete, ledarskap och delat 
ledarskap sorterades och bearbetades totalt 124 synpunkter som hade angivits av 
43 informanter (V). Kommentarerna genomlästes vid upprepade tillfällen för 
att erhålla en övergripande kännedom om innehållet. Därefter sorterades 
kommentarerna och sammanfördes med liknande innehåll utgående från 
frågeformulärets sex dimensioner. Kommentarerna användes för att fördjupa 
och förtydliga frågeformulärets statistiska analyser (Polit & Beck 2006).  
 
Etiska reflektioner 
 
Forskningsarbetet har följt etiska riktlinjer för humanistisk samhällsvetenskaplig 
forskning (Codex 2008; Vetenskapsrådet 2008) med tonvikt på den personliga 
integriteten och säkerheten. Samtliga kontakter med delstudiernas informanter 
har skett i dialog och det empiriska materialet inhämtades och analyserades med 
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respekt för informanternas integritet. I varje delstudie (I-V) användes avkodade 
direkta citat för att skydda informanternas identitet. Dessutom hade ingen 
utomstående möjlighet att ta del av data bortsett från författare och handledare, 
därmed kan ingen enskild informant härledas i resultatredovisningen. 
Informationskravet uppfylldes genom att samtliga informanter informerades vid 
upprepade tillfällen om forskningens syfte genom dels allmänna 
informationsmöten vid arbetsplatsträffar samt dels vid personliga möten med 
informanterna. Deltagandet i delstudierna (I-V) baserades på frivillighet och 
informerat samtycke lämnades av samtliga informanter samt konfidentialitet 
garanterades. Konfidentialiteten innebar ett skydd av informanternas utsagor 
och personuppgifter (Resnik 1998; Holzemer 2003; SFS 2003:460; Codex 
2008; Vetenskapsrådet 2008). Data förvarades inlåst i brandsäkert skåp enligt 
gallringsplan vid Karlstads universitet Dnr 230/02.  
 
I en av delstudierna (IV) ingick enbart två informanter och därmed förelåg en 
risk att identiteten kunde röjas. Denna risk ställdes mot avhandlingens resultat 
och möjligheter att utveckla kunskap om en ny och relativt oprövad 
ledarskapsmodell för mellanchefer inom hälso- och sjukvård. Då resultatet inte 
ansågs skada de båda informanternas personliga integritet publicerades studien. 
Dessutom hade informerat samtycke lämnats av informanterna vid varje 
datainsamling, då även etiska reflektioner fördes. Informanterna namngavs inte 
men information om kön, medelålder och typ av arbetsplats fanns angivet. 
Etiska reflektioner fördes under hela avhandlingsarbetet, som vid 
handledningstillfällen och inom doktorandutbildningens olika delar såsom 
seminarier och etikutbildningar, angående risk kontra konfidentialitet. 
Frivillighet betonades och olika möjligheter att hantera informanternas identitet 
diskuterades. En etisk prövning genomfördes inte då det vid forskningens 
datainsamling inte krävdes bifall från etisk kommitté relaterat till att det 
empiriska materialet bestod av data från vårdpersonal (Resnik 1998; Holzemer 
2003; SFS 2003:460; Codex 2008; Vetenskapsrådet 2008).  
 
 
 

 



Resultat 
 
I detta avsnitt presenteras först delstudie I-II som följs av en sammanfattning av 
”Sjukhusfusioner”, därefter presenteras delstudie III-V som också följs av en 
sammanfattning av ”Delat ledarskap”.  
 
Vårdpersonalens erfarenheter av strukturella 
förändringar inom hälso- och sjukvård (I) 
 
Fyra kategorier genererades ur intervjumaterialet; delaktighet, tvivel, oro och 
tillförsikt (I). Delaktighet identifierades som en övergripande kärnkategori och 
relaterades till de övriga kategorierna. Kategorierna tvivel, oro och tillförsikt 
relaterades till subkategorier, men relaterades också till delaktighet (Figur 1).  
 
 
    

     DELAKTIGHET 
 
              -       + 

                                      -                          
 
     
   

 
TVIVEL                ORO   TILLFÖRSIKT  

                 
    
• beslutsförmåga  • resursfördelning • utmaning 
• kvalitetsökning  • samhörighet  • utveckling 
• ekonomisk besparing • anställnings-  • specialisering 
• arbetsbelastning    förhållande 
• demokrati  • geografisk splittring 
   
Figur 1. Delaktighetens betydelse vid en sjukhusfusion  
 
Resultatet visade att utarbetade förslag till besparingar från avdelnings- (mikro) 
och kliniknivå (meso) inte vann gehör hos den politiska ledningen (makro), 
vilket resulterade i upplevelser av brist på delaktighet i sjukhusfusionen. 
Bristande delaktighet kan försvåra ett förändringsarbete, då upplevelse av tvivel 
och oro kan dominera i relation till känslan av tillförsikt. Upplevelse av tvivel 
kan begränsa informanternas tro på ledningens beslutsförmåga, på 
kvalitetsförbättringar och på att nå ekonomiska besparingar. Upplevelser av 
tvivel kan även relateras till effekter som ökad arbetsbelastning och upplevelser 
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av skendemokrati. Oron kan i sin tur påverka upplevelser av resursfördelning i 
en negativ riktning då samhörighet bland vårdpersonalen kan ifrågasattas 
genom ett ”vi och de” perspektiv. Oron kan också bidra till ökad upplevelse av 
geografisk splittring mellan de olika sjukhusen, vilket ytterligare kan förstärka 
ett ”vi och de” perspektiv. Oron kan även förstärka rädslan för nya 
anställningsförhållanden inom den nya sjukhusfusionen, dvs. byte av 
arbetsplats, arbetskamrater och chef. Däremot kan känslan av tillförsikt 
förstärka olika utmaningar i förändringsarbetet såsom utvecklings- och 
specialiseringsmöjligheter för de olika sjukhusen. Att kraftsamla kompetens på 
ett sjukhus kan ge ökad kvalitet på vårdandet samt ge professionell utveckling. 
Känslan av delaktighet upplevdes bredda synen på möjligheter där specialisering 
av arbetsuppgifter kan bidra till en bättre vård.  Vidare framhölls 
utvecklingsmöjligheterna för sjukhuset och den egna arbetsplatsen i termer av 
en kraftsamling för att erbjuda regionens samhällsmedborgare god hälso- och 
sjukvård. Sammanfattningsvis kan brist på delaktighet bidra till att tvivel och 
oro dominerar upplevelserna i ett förändringsarbete. Ledarskapets betydelse på 
framförallt makronivån lyftes fram som en nyckelfaktor för att skapa 
förutsättningar för delaktighet i arbetet med förändring och förnyelse för att 
åstadkomma tillförsikt och utveckling (I).  
 
Balanserat deltagande: vårdpersonalens 
erfarenheter av en sjukhusfusion (II) 
 
Vårdpersonalens erfarenheter av en sjukhusfusion presenteras genom en 
flerdimensionell bild som beskriver betydelsen av balans hos medarbetarna för 
att hantera olika åtaganden i ett förändringsarbete (II). Fem kategorier framkom 
i intervjumaterialet; balanserat deltagande, förtroende, respekt, utmaning och 
engagemang. Balanserat deltagande sågs som den centrala kategorin och var 
relaterad till övriga kategorier. Modellen visar på betydelsen av individuell 
balans mellan de olika kategorierna. Deltagande i ett förändringsarbete beskrevs 
som engagemang och utmaning å ena sidan samt respekt och förtroende å andra 
sidan. Hög grad av engagemang för patienten och/eller den egna professionen 
kan kompensera för en lägre grad av upplevd respekt. En individs deltagande i 
ett förändringsarbete kan även relateras till brister i bekräftelse och/eller 
information om detta. Den enskilda medarbetaren balanserade även sitt 
deltagande utifrån känslan av utmaning eller förtroende för en sjukhusfusion. 
Låg grad av utmaning i en sjukhusfusion kunde relateras till brister i samarbete, 
utvecklingsmöjligheter och kunskapsutveckling. Dessa brister kunde individen 
kompensera genom hög grad av förtroende för ledningens strategier och 
egen/avdelningens kompetens. Samma princip kan även gälla för upplevelse av 
förtroende för strategier och/eller egen kompetens samt känslan av respekt som 
värdighet, bekräftelse och/eller tillgång på information. Modellen (figur 2) visar 



förhållandet mellan de olika kategorierna som ger en bild av vårdpersonalens 
förmåga att balansera ett deltagande i en sjukhusfusion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Vårdpersonalens balansakt vid deltagande i en sjukhusfusion  
 
Sammanfattningsvis hade varje medarbetare en unik kombination av 
ovanstående fyra faktorer, vilka behövde anpassas till olika individuella 
förutsättningar som fanns hos vårdpersonalen. En anpassning behöver ske för 
att medarbetarna ska ha möjlighet att balansera olika krav och behov som kan 
uppkomma vid ett förändringsarbete. Ledarskapet lyfts fram som en 
betydelsefull faktor för att driva ett effektivt förändringsarbete på främst 
makronivå (II).  
 
Sammanfattning av ”Sjukhusfusioner” (I-II) 
 
Studierna betonade två framgångsfaktorer, dels upplevelse av delaktighet (I) 
och dels upplevelse av balans mellan olika krav och behov i ett 
förändringsarbete (II) på framförallt makronivån.  
 
I resultatet av ”Sjukhusfusioner” poängterades geografisk anpassning, dvs. att 
genomföra en sjukhusfusion utifrån de lokala förutsättningar som fanns hos 
respektive sjukhus. Informanterna beskrev att de upplevde ett distanserat 
ledarskap på framförallt den övergripande ledningsnivån och även på politisk 
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nivå (makronivå). Ett gott ledarskap lyftes fram som en framgångsfaktor på 
såväl avdelnings- (mikronivå) som organisationsnivå (makronivå) för att driva 
ett framgångsrikt förändringsarbete. Det verksamhetsnära ledarskapets 
betydelse poängterades för att skapa förutsättningar för vårdpersonal att 
hantera krav och behov i ett förändringsarbete.  
 
Skillnader mellan de två sjukhusfusionerna kan indelas i tre perspektiv; ”vi och 
de” respektive samhörighet, behov av självständighet respektive tillhörighet samt 
brist på delaktighet respektive hinder för åtagande. I delstudien av länssjukhusen 
(I) fanns ett uttalat ”vi och de” perspektiv relaterat till tidigare skilda 
landstingstillhörigheter med två olika kulturer utan organisatorisk samhörighet 
till varandra. Länssjukhusen presenterades av informanterna som oberoende 
och självständiga relaterat till sin storlek med ett flertal specialiseringar, varför 
en viss konkurrenssituation förelåg mellan länssjukhusen. Vid behov av utökad 
specialistkompetens eller ekonomiska begränsningar beskrevs andra möjligheter 
till åtgärder än en sjukhusfusion som samarbete med närliggande 
universitetssjukhus. Länssjukhusen hade påbörjat det lokala förändringsarbetet 
med bred förankring inom olika personalgrupper. Goda informationsarenor 
fanns utarbetade inom de lokala verksamheterna inför sjukhusfusionens start. 
Planeringsarbetet upplevdes som tillfredsställande och de lokalt utsedda 
tvärprofessionella arbetsgrupperna fick mandat från såväl medarbetare (mikro) 
som ledningsnivå (meso) att arbeta fram förslag till besparingsåtgärder. 
Emellertid vann inte de utarbetade förslagen gehör hos den politiska ledningen, 
därmed upplevdes en bristande delaktighet och ett distanserat ledarskap. 
Sjukhusfusionen upplevdes mindre positiv då makronivåns ledningsfunktion 
inte fungerade optimalt när det gällde möjlighet att skapa förutsättningar för 
delaktighet i de politiska beslutsprocesserna (I).  
 
Länsdelsjukhusen gav en annan bild av vad sjukhusfusion förväntades resultera 
i jämfört med länssjukhusen. Bland vårdpersonalen på de båda 
länsdelssjukhusen fanns en samhörighet relaterat bl.a. till den geografiska 
länsindelningen (II). Den planerade sjukhusfusionen sågs som en garant för 
fortsatt drift och ökade känslan av samhörighet mellan personalen på de 
berörda länsdelssjukhusen. Fusionen upplevdes som en möjlighet för sjukhusen 
att överleva då det fanns en upplevelse av tillhörighet till varandra. Vidare 
beskrevs en utökad möjlighet att konkurrera med länssjukhus och 
universitetssjukhus som var belägna inom den gemensamma 
landstingsregionen. Dessa sjukhus upplevdes som ett hot mot 
länsdelssjukhusens framtida existens. Vårdpersonalen på länsdelssjukhusen 
upplevde även hinder i sjukhusfusionen vid planeringen av sjukhusfusionen, 
som ansågs vara bristfällig och resulterade i hinder för vårdpersonalens olika 
åtaganden i förändringsarbetet. Utarbetade informationskanaler saknades vilket 
i sin tur medförde att förändringsarbetet fördröjdes. Vårdpersonalens 
förändringsvilja hindrades av att uppdaterad information om 



förändringsarbetet saknades ute i verksamheterna. Även hinder som ett 
distanserat ledarskap på makronivå försenade beslutsprocesser, vilket 
resulterade i svårigheter för vårdpersonalen att balansera olika krav och behov 
som planering och genomförande av sjukhusfusionen (II).  
 
Närvaro och tillgänglighet: vårdpersonalens 
uppfattningar av sjuksköterskans ledarskap (III) 
 
Ett närvarande och tillgängligt ledarskap uppfattades bidra till ett stödjande 
arbetssätt på mikronivå. Den dagliga närvaron i det praktiska arbetet på 
vårdavdelningen ansågs ge förutsättningar för att utveckla dagliga rutiner, 
underlätta professionellt erkännande och förbättra vårdverksamheten. 
Resultatet kan betraktas som en idealbild av sjuksköterskans ledarskap där 
vårdpersonalen betonade vikten av stöd i det dagliga arbetet för att möjliggöra 
en god arbetsmiljö och en optimal vård för avdelningens patienter och 
anhöriga. Vikten av bekräftelse i det dagliga arbetet betonades som en del i ett 
stödjande ledarskap. Feedback på utförda vårdhandlingar lyftes fram som 
väsentligt för såväl den personliga utvecklingen som för vårdutvecklingen på 
avdelningen. God och tillgänglig informationsförsörjning beskrevs ge 
vårdpersonalen utökade möjligheter att aktivt delta i det dagliga arbetet på 
vårdavdelningen. Vidare uppfattade vårdpersonalen att ett närvarande och 
tillgängligt ledarskap skapade entusiasm och glädje, dvs. en god och närande 
anda som bidrog till samarbete i en tillfredsställande arbetsmiljö. 
Vårdpersonalen beskrev även hinder i sjuksköterskans ledarskap i form av ökad 
distans som ett tomt chefskontor eller en utsliten avdelningschef med hög 
arbetsbörda. Avdelningschefens vårdkompetens ansågs vara en bakgrundsfaktor 
för att stärka avdelningens vårdkvalité. Skillnader i uppfattningar redovisades 
när det gällde avdelningschefens professionstillhörighet, att vara sjuksköterska 
eller ej. Vårdpersonalen poängterade behov av återhämtningsperioder med tid 
för reflektion och utvärdering av utförda utvecklingsprojekt (III). 
Vårdpersonalens uppfattningar av sjuksköterskans ledarskap redovisades som en 
idealbild på mikronivå; att vara närvarande och tillgänglig samt i tre 
beskrivningskategorier; stödja daglig verksamhet, underlätta professionellt 
erkännande och förbättra vårdverksamhet (Figur 3). 
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Figur 3. Sjuksköterskans ledarskap; att vara närvarande och tillgänglig i dagligt 
arbete. 
 
Delat ledarskap för avdelningschefer: att utveckla 
ett aktivt inflytande i ledande ställning för att 
förbättra vården genom en stödjande tvåsamhet 
(IV) 
 
I delstudien framkom huvudkategorin; utveckla ett aktivt inflytande för att 
förbättra vården, som var relaterad till de fem subkategorierna; stödjande 
tvåsamhet, värnande ledarskap, möjliggörande ledarskap, öppen beslutsprocess 
och balansering av makt. Värnande ledarskap gav förutsättningar för att arbeta i 
en effektiv organisation och utökade tillgängligheten av närvarande chefer. I 
initialskedet av det delade ledarskapet uppkom problem med otydliga gränser, 
vilket orsakade dubbelarbete. En medvetenhet om ledarparets olikheter i 
kompetens och erfarenheter skapade bättre förutsättningar för ett 
möjliggörande ledarskap, dvs. att täcka in olika krav som ställs på det 
patientnära ledarskapet. Delat ledarskap bidrog till en utjämning av 
arbetsbördan, vilket möjliggjorde arbete med både förvaltning och strategiska 
utvecklingsfrågor. Vissa grundläggande faktorer betonades såsom gemensam 
människosyn, kunskapssyn, målbild och gemensam vision för verksamheten för 
att åstadkomma en öppen beslutsprocess. Vidare betonades vikten av ett 
balanserat maktförhållande för att erhålla förutsättningar för vårdutveckling. En 
ytterligare aspekt som påverkade maktförhållande var tid på arbetet, dvs. att 
båda cheferna i ett delat ledarskap har likvärdigt antal arbetstimmar. Dessutom 
poängterades kommunikationens betydelse i ett delat ledarskap.  



 
Figur 4 visar hur kategorierna var relaterade till avdelningschefers möjligheter 
att utveckla ett aktivt inflytande i chefspositionen för att förbättra vården samt 
vikten av underkategorin, stödjande tvåsamhet, som håller ihop modellen.  
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Möjliggörande 
ledarskap 
 

Öppen 
beslutsprocess   
Balansering av 
makt 
 

Stödjande tvåsamhet

Figur 4. Förbättring av vården nås genom en stödjande tvåsamhet i ett delat 
ledarskap  
 
Delat ledarskap beskrevs som en tidskrävande modell byggd på ömsesidig 
kommunikation och interaktion inom ledarparet för att nå respekt och lojalitet 
i förhållande till den andra partnern, dvs. stödjande tvåsamhet. Vikten av stöd 
och feedback från överordnad chef vid införande av en ny ledarskapsmodell 
betonades för att åstadkomma en god implementeringsprocess vilket kan 
påskynda processen att utveckla en stödjande tvåsamhet. Känslor som 
osäkerhet, oro och ensamhet i ledarskapet ersattes med krav på tydligare 
argument och bredare beslutsunderlag. Stödjande tvåsamhet gav positiva 
effekter som i sin tur påverkade avdelningschefernas arbetsmiljö i en positiv 
riktning. En rimlig arbetsbörda med delat ansvar och befogenheter i en 
stödjande tvåsamhet bidrog till engagerade och alerta avdelningschefer (IV). 
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Vårdpersonalens åsikter om ledarskap och 
framförallt delat ledarskap (V) 
 
Resultatet visade en positiv bild av vårdpersonalens åsikter om arbete, ledarskap 
och delat ledarskap på mikronivå. Vårdpersonalens åsikter om arbete och 
ledarskap beskrevs genom frågeformulärets sex dimensioner; 
organisationskultur, social interaktion, arbetstillfredsställelse, ledarskap, delat 
ledarskap och arbetsmotivation, vilka presenteras i tabell 6.   
 
Tabell 6. Vårdpersonalens åsikter om arbete och ledarskap (n=64) 
 
Dimensioner Svars-

alternativ 
Antal  
frågor 

Min/max 
poäng 

Median  
(% av max) 

Cronbach’s 
alpha 
 

Organisations- 
kultur 

1-6 14 14.0–84.0 62.5 (74%) 0.79 

Social 
interaktion 

1-6 3 3.0–18.0 13.5 (75%) 0.80 

Arbetstillfreds-
ställelse 

1-6 3 3.0–18.0 15.0 (83%) 0.78 

Ledarskap 
 

1-6  10 10.0–60.0 45.0 (75%) 0.79 

Delat 
ledarskap 

1-5 10 10.0–50.0 36.0 (72%) 0.75 

Arbets- 
motivation 

1-6 20 20.0–120.0 99.0 (82%) 0.85 

 
I tabellen framgår också Cronbach’s alpha värden för de olika dimensionerna, 
vilka visade god homogenitet. Vid jämförelse mellan sjuksköterskor och 
undersköterskor sågs statistiskt signifikanta skillnader med avseende på 
organisationskultur (p<0.045), social interaktion (p<0.013), 
arbetstillfredsställelse (p<0.044) och ledarskap (p<0.048). Sjuksköterskorna 
rapporterade positivare åsikter i förhållande till undersköterskorna i fyra av sex 
frågeområden. Vidare fanns en skillnad vad gäller kön. Kvinnor var mer 
positiva i sina svar än män när det gällde frågor kring social interaktion 
(p<0.02). I övrigt fanns inga ytterligare skillnader avseende kön. Inte heller 
fanns det några signifikanta skillnader relaterade till ålder, arbetslivserfarenhet 
från IVA eller arbetslivserfarenhet från hälso- och sjukvården i stort. En 
majoritet av vårdpersonalen (94 %) önskade bibehålla modellen delat ledarskap 
på den studerade avdelningen. Sammanfattningsvis gav de 124 kommentarerna 
från 43 informanter en positiv bild av delat ledarskap som kompletterade 
resultatet från frågeformulärets olika frågeområden. Vårdpersonalen ansåg att 



delat ledarskap bidrog till att arbetet blivit mindre stressfyllt och att det hade 
minskat avdelningschefernas arbetsbörda. Avdelningscheferna beskrevs vara 
mera tillgängliga och stödjande i det dagliga arbetet på avdelningen då de 
arbetade i ett delat ledarskap (V). 
 
Sammanfattning av ”Delat ledarskap” (III-V) 
 
I studierna på mikronivå framkom en positiv bild av avdelningschefens 
ledarskap med fokus på delat ledarskap och vikten av ett verksamhetsnära 
ledarskap betonades (III-V). Vårdpersonalen beskrev att delat ledarskap var en 
lämplig ledarskapsmodell inom personalintensiva verksamheter såsom en 
intensivvårdsavdelning då modellen möjliggjorde en fördelning av 
arbetsuppgifter och ansvar, som i sin tur medförde ett mer tillgängligt 
ledarskap. Däremot uttryckte vårdpersonalen en ovisshet om modellens 
användbarhet inom verksamheter med ett mindre antal anställda. Vikten av 
stöd i det dagliga arbetet betonades från såväl vårdpersonalens som 
avdelningschefernas perspektiv (III-V). Stöd kan ge möjlighet till handledning 
och coachning för vidareutveckling av hälso- och sjukvården genom bl.a. 
personlig utveckling. Delat ledarskap bidrog till upplevelse av ökad 
tillgänglighet av engagerade och närvarande avdelningschefernas i det dagliga 
arbetet. Modellen resulterade i ett skifte från ett distanserat och osynligt 
ledarskap till ett engagerat samt synligt delat ledarskap.  
 
Skillnader mellan gruppen vårdpersonal och avdelningschefer kan delas in i tre 
delar; teamarbete respektive tvåsamhet, arbetsro respektive påverkansmöjlighet 
och feedback respektive bollblank. Vårdpersonalen betonade vikten av en god 
arbetsorganisation för att erbjuda god vård till avdelningens patienter under 
dygnets samtliga timmar. Teamarbetets betydelse lyftes fram då arbetsplatsen 
bestod av en stor personalgrupp med ett flertal kollegor att samarbeta med. 
Delat ledarskap bidrog till en ökad närvaro, kontinuitet och tillgänglighet av 
ett verksamhetsnära ledarskap. Ett verksamhetsnära ledarskap beskrevs ha 
förutsättningar att uppfatta när behov av arbetsro hos vårdpersonal behövdes, 
vilket relaterades till förändringströtthet. Ett verksamhetsnära ledarskap 
beskrevs ge utökad möjlighet till bekräftelse i dagligt arbete. Feedback beskrevs 
utveckla vårdpersonalens skilda yrkesprofessioner. Behovet av att bli sedd och 
reflektera och utvärdera såväl det dagliga arbetet som veckans arbete påtalades 
som ytterligare ett verktyg att utveckla vårdverksamheten på både i 
arbetsgruppen och i det verksamhetsnära ledarskapet (III, V).  
 
Delat ledarskap beskrev som relationsinriktat och unikt för varje ledarpar då 
modellen bygger på samarbete hos aktuellt ledarpar (IV). Mellanchefers behov 
av att skifta ensamhet till tvåsamhet med en kollega som har samma ansvar och 
befogenheter lyftes fram, vilket uppfattades påverka arbetstillfredsställelsen i 
positiv mening. Arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation ansågs ha ökat när 
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ansvar och befogenheter delades med en tillitsfull chefskollega. Stödjande 
tvåsamhet underlättade även påverkansmöjligheten när det gäller t.ex. 
vårdutveckling då den dagliga arbetsbördan delades med en chefskollega. Delat 
ledarskap bidrog till att både administration, fördjupning och utveckling av 
både det kort- som långsiktiga arbetet kunde ske. Vidare påtalades vikten av 
bollplank som ytterligare förstärkte möjligheterna till förbättringsarbete.  
Avdelningscheferna ventilerade handlingsalternativ och reflekterade över olika 
utvecklingsområden i syfte att förbättra vårdverksamheten. Utvecklingen av 
vårdverksamheten utgick från det delade ledarskapets bredd, synergieffekter 
och kommunikativa samarbetsförmåga.  
 



Diskussion och slutsatser 
 
Diskussionen inleds med en metoddiskussion som belyser metodologiska 
styrkor och svagheter. Därefter följer modellutveckling utgående ifrån 
avhandlingens resultat. Både vårdpersonals och avdelningschefers perspektiv har 
analyserats och bildat underlag för två modeller. Även en teoriutveckling av det 
caritativa ledarskapet presenteras. 
 
Metoddiskussion 
 
Samhällets krav på kunskapsutveckling och forskningsproduktion är en av 
drivkrafterna för att utveckla och använda vårdvetenskaplig forskning. I 
avhandlingen har triangulering tillämpats för att stärka delstudiernas resultat 
samt för att ge en teoretisk grund för dess trovärdighet (Bryman 2002). I 
avhandlingens analysdel har arbete med triangulering skett utifrån fyra aspekter; 
mixade metoder, skilda personalkategorier, forskare med olika ämnestillhörighet 
samt teoriförankring. Mixade metoder är en aspekt av triangulering som ansågs 
öka tillförlitligheten samt underlätta tolkningen av delstudiernas resultat i 
relation till avhandlingens övergripande syfte (Tashakkori & Teddlie 1998; 
Tashakkori & Teddlie 2003). Två skilda kvalitativa metoder, Grounded theory, 
GT (Glaser 1978; Glaser & Strauss 1980; Glaser 1992; Glaser 2001; Charmaz 
2006; Bryant & Charmaz 2007) och fenomenografi (Marton 1981; Marton & 
Booth 2000) användes för att beskriva hur olika människor upplevde respektive 
uppfattade sin sociala verklighet när hälso- och sjukvårdsorganisationer befinner 
sig i förändring. Även en kvantitativ ansats användes där vårdpersonalens åsikter 
om arbete och ledarskap studerades.  
 
Förutom att ett flertal olika metoder har använts, har även skilda personal 
kategorier inkluderats i delstudierna. Avhandlingen har ett brett 
aktörsperspektiv, både vårdpersonal och avdelningschefer har deltagit, vilket 
bedöms stärka avhandlingens resultat då flera olika perspektiv har synliggjorts. 
En annan aspekt på triangulering var att resultaten från de olika studierna 
analyserades av författaren (KR) men validerades av flera forskare från olika 
ämnesområden som vårdvetenskap, medicinsk vetenskap och hälso- och 
sjukvårdsadministration. Den breda ämnestillhörigheten bland medforskarna 
bidrog till att avhandlingen vilar på bred och djup teoretiskt grund. I den 
avslutande delen av trianguleringsprocessen teoriförankrades avhandlingens 
resultat.  
 
Kvalitativ metod 
 
Kvalitativ forskning har kritiserats för vetenskapliga brister (Polit & Beck 
2006). Dessa brister kan delvis förklaras av att traditionella begrepp som 
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validitet och reliabilitet har sitt ursprung i kvantitativa och objektiva mätningar. 
Begrepp som trovärdighet, överförbarhet, granskningsbarhet, tillförlitlighet och 
pålitlighet är mer användbara begrepp inom kvalitativ forskning (Polit & Beck 
2006). Metodologiska kunskaper såväl som ämnesmässig kompetens angående 
vårdens organisering och ledning bidrog till en ökad medvetenhet om 
författarens (KR) egna förförståelse. Förförståelsen utvecklades genom dels ett 
flertal arbetsledande befattningar inom vårdområdet och dels som lärare och 
forskare inom högskola med undervisningsområdet hälso- och sjukvårdens 
administration och ledarskap. Förförståelsen granskades och medvetandegjordes 
i diskussioner med medförfattare samt handledare för att ytterligare öka 
medvetenheten och hanterbarheten för att nå hög trovärdighet i 
avhandlingsarbetet (Kvale 1997). Urvalet av informanter var strategiskt i syfte 
att beskriva erfarenheter och uppfattningar av hälso- och 
sjukvårdsorganisationer i förändring från skilda perspektiv. Tydlig information, 
både skriftlig och muntlig, gavs till presumtiva informanter. Genomgående för 
samtliga forskningsintervjuer var att de inleddes med neutrala frågor som t.ex. 
bakgrundsdata för att bidra till trygghet i intervjusituationen. Därefter fortsatte 
intervjuerna med öppna frågor utan fasta svarsalternativ där ett genuint intresse 
förmedlades av intervjuaren för att ta del av informanternas erfarenheter. 
Utifrån de svar som erhölls ställdes följdfrågor som vad- och hur-frågor för att 
förtydliga och fördjupa forskningsfrågorna. Analys av samtliga fyra delstudier 
gjordes steg för steg med oberoende forskare (författare och handledare). 
Direktcitat användes för att stödja resultatredovisningen och därmed kan 
trovärdighet och pålitlighet troligen garanteras.  
 
Grounded theory (Glaser 1978; Glaser & Strauss 1980; Glaser 1992; Glaser 
2001; Charmaz 2006; Bryant & Charmaz 2007) har varit avhandlingens 
huvudmetod. Glaser (1978; 1992; 2001) poängterar att när en teori är grundad 
i data behöver den inte bekräftas av aktuella informanter. Kritik kan finnas 
angående syftena i de två första delstudierna (I-II) då de är mer beskrivande än 
teorigenererande. Det kan även förekomma kritik mot att delstudie I är 
inspirerad av både klassisk GT (Glaser1978; Glaser 1992; Glaser 2001) och 
Strauss’ & Corbins (1990) modifiering av GT. Den teoretiska referensramen 
som användes i delstudien (I) ansågs relevant då studien genomfördes och 
återkopplingar genomfördes i diskussionsdelen. I analysen (I) förekom axial 
kodning men något kodningsparadigm användes inte relaterat till data.  
 
Det kan även finnas avsteg när det gäller klassisk GT i ”Sjukhusfusioner” (I-II) 
relaterat till att datainsamlingen inte hade följt klassisk GT då samtliga 
intervjuer inhämtades under en begränsad tidsperiod av två olika forskare (KR, 
AKE). Denna komprimerade form av datainsamling som genomfördes av två 
olika forskare kan ha gett brister i datamättnad. Den korta 
datainsamlingsperioden förklarades av betydande geografiska avstånd mellan 
sjukhusen. I ett försök att säkerställa eventuella brister i den teoretiska 



mättnaden genomfördes och bearbetades ett större antal intervjuer. 
Analysförfarandet genomfördes både individuellt och gemensamt (KR, AKE) 
för att uppnå en samstämmighet om kodning, begrepp, och kärnkategorier. 
Övriga artiklar (II, IV) har en annorlunda struktur, vilket kan relateras till 
författarens (KR) kunskapsutveckling och analyserades i enlighet med Glaser 
(1978; 1992; 2001). Modellerna som presenteras i avhandlingen kan anses 
grundade i data och har för avsikt att bidra till kunskapsutveckling inom 
vårdens organisering och ledning samt ge en ökad förståelse för hälso- och 
sjukvårdsorganisationer i förändring.  
 
Fenomenografi användes för att identifiera och formulera vårdpersonalens 
uppfattningar av sjuksköterskans ledarskap, ett s.k. meta-medvetande (Marton 
1981; Marton & Booth 2000; Sjöström & Dahlgren 2002). Vid analysen 
kategoriserades beskrivningskategorier hierarkiskt, dvs. kvalitativt skilda 
variationer på uppfattningar av sjuksköterskans ledarskap enligt 
sjustegsmetoden (Sjöström & Dahlgren 2002). Då enbart en avdelning och tio 
informanter ingick i delstudien kan brister finnas när det gäller möjligheter att 
fånga kvalitativt skilda variationer av fenomenet sjuksköterskans ledarskap.  Då 
projektet ’Delat ledarskap’ endast involverade en intensivvårdsavdelning 
tillfrågades enbart personalen vid den aktuella avdelningen. Ett ytterligare skäl 
till varför tio informanter inkluderades i studien var att de representerade olika 
kön, ålder, yrkeserfarenhet, yrkesutbildning samt att de hade ett intresse av att 
delta. Det hade varit eftersträvansvärt om fler arbetsplatser och informanter 
hade deltagit i delstudien för att kunna beskriva fler variationer i uppfattningar. 
Kritik kan även finnas att inte samtliga informanter hade avdelningschefen som 
närmaste chef, som läkare och läkarsekreterare. Urvalet av informanter utgick 
från det tvärprofessionella arbetsteamet runt IVA-patienten i syfte att beskriva 
hur avdelningschefens ledarskap påverkade de olika yrkesprofessionernas dagliga 
arbete, varför informanter som inte hade avdelningschefen som närmaste chef 
ingick i studien. 
 
Kvantitativ metod 
 
Data samlades in med hjälp av ett frågeformulär (V) som inkluderade fyra 
delskalor från ett befintligt instrument, QPSNordic (Dallner et al 2000) samt 
egna utarbetade frågor. Skälet till detta motiverades av att det förelåg vissa 
svårigheter att finna ett lämpligt frågeformulär i inledningsskedet av 
datainsamlingen. Någon pilotstudie av frågeformuläret i sin helhet har inte 
gjorts, vilket kan ses som en brist. QPSNordics delskalor har däremot testats 
psykometriskt i andra studier och befunnits ha god homogenitet (Dallner et al 
2000). I QPSNordics originalversion användes femgradiga svarsalternativ på 
samtliga delskalor. I föreliggande studie har sexgradiga svarsalternativ använts 
på såväl de fyra QPSNordic delskalorna som på delar av de egna utvecklade 
frågorna. Avsikten var att minimera risken för svar i skalans mitt vid 
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användning av den femgradiga versionen. Frågeområdet ”Delat ledarskap” har 
dock en femgradig skala relaterat till frågornas svarskaraktär (t.ex. mycket 
negativ, ganska negativ, varken eller/vet ej, ganska positiv, mycket positiv). 
Frågeformulärets samtliga skalor bedöms ha god homogenitet (Cronbach’s 
1951; Streiner & Norman 2003) mätt med Cronbach’s alpha (0.75 till 0.85). 
Då materialet ej anses vara normalfördelat har icke parametriska statistiska 
metoder använts. Trots att enbart en påminnelse skickades ut uppgick 
svarsfrekvensen till 79%, vilket bedömdes som tillfredsställande (Polit & Beck 
2006). För att ytterligare fånga upp synpunkter på delat ledarskap gavs 
informanterna möjlighet att lämna kommentarer i frågeformuläret. Med 
anledning av eventuella justeringar av skalor och ej testade frågor i det använda 
frågeformuläret bör resultatet tolkas med viss försiktighet.  
 
Resultatdiskussion 
 
Avhandlingen syftar till att följa upp, beskriva samt generera tentativ teori om 
pågående förändringsprocesser inom hälso- och sjukvården på såväl makronivå 
genom studier av sjukhusfusioner som mikronivå genom studier av delat 
ledarskap. I resultatet framträder delaktighet och stödjande tvåsamhet genom 
ett verksamhetsnära engagerat ledarskap (mikronivå). Det relationsinriktade 
ledarskapets betydelse i en föränderlig hälso- och sjukvårdsorganisation 
betonades för att skapa förutsättningar för synergieffekter och för att hushålla 
med hälso- och sjukvårdens begränsade resurser. Vårdpersonalens och 
avdelningschefernas erfarenheter av hälso- och sjukvårdsorganisationer i 
förändring är kunskap som berikar och breddar det vetenskapliga 
kunskapsområdet inom området hälso- och sjukvårdens organisering och 
styrning (Mead & Morris 1972; Blumer 1986; Bengtsson 1993; Bengtsson 
1998; Bengtsson 1999; Sjöstrand et al 1999; Carlsson 2003; Hacking 2005).  
 
På såväl mikro- som makronivå efterfrågas förutsättningar för ett “Engagerat 
ledarskap” som utgår från begreppen delaktighet och stöd i en vårdande kultur 
för att skapa förutsättningar att hantera olika krav och behov i en föränderlig 
hälso- och sjukvårdsorganisation (I-V). Modellen stödjande tvåsamhet i ett 
delat ledarskap utgår från såväl ett mikro- som ett mesoperspektiv. Modellen 
bygger på verksamhetens behov av gemensam värdegrund och målbild samt 
olikheter i ledarparets kompetensbild för att skapa kraft och ork för 
vårdutveckling. Ledarparets breda kompetensprofil skapar förutsättningar för 
både förvaltning och utveckling, vilket kan ge en positiv påverkan på 
mellanchefers arbetsmiljö. Stödjande tvåsamhet bygger på en tillitsfull relation 
inom ett ledarpar och utgör kärnan i ett delat ledarskap (IV-V). Teorin om det 
caritativa ledarskapet (Bondas 2003) har utvecklats i avhandlingen genom 
begreppet stödjande tvåsamhet som fokuserar relationen chef till chef.  
 



Engagerat ledarskap inom hälso- och sjukvården (I-V) 
 
Makronivån 
 
Sjukhusfusionerna beslutades på politisk nivå och var dispositiv. Då beslutet 
genomfördes utan geografisk anpassning till de olika sjukhusens förutsättningar 
skapades osäkerhet och obalans. Beslutet harmonierade med sjukvårdens 
ekonomisering och en konfliktsituation kan ha uppstått relaterat till 
vårdpersonalens normer och värderingar, vilka påverkas av utbildningsnivå, 
kunskaps- och forskningsproduktion samt etiska och moraliska 
ställningstaganden (Mead & Morris 1972; Blumer 1986; Searle 1996: Hatch 
2002; Bolman & Deal 2005; Jacobsen 2005; Grape et al 2006). Professionella 
grupper som vårdpersonal har en stark och tydlig ideologi som vilar på 
humanistiska värden (Nilsson 2003; Strömberg 2004). Faktorer som positiv 
atmosfär, prestigelös kommunikation, engagemang och arbetsglädje betonades 
för upplevelse av delaktighet, engagemang och autonomi i vårdandet. Vikten av 
delaktighet och stöd i det dagliga arbetet för att hantera krav och behov i en 
föränderlig hälso- och sjukvårdsorganisation betonades i samtliga delstudier (I-
V). Delaktighet kan uppnås i ett tillåtande klimat där vårdpersonalen tar ansvar 
och har befogenheter att föra förändringen framåt (Bass & Avolio 1993; Hersey 
& Blanchard 1993; Bass & Avolio 2002; Bondas 2003; Bondas 2006; Senge 
2006; Bondas 2008; Hersey et al 2008; Bondas in press). Ett redskap för att öka 
medvetenheten om människors olikheter när det gäller synen på en arbetsplats 
och dess uppdrag kan beaktas med utgångspunkt från att människan är en 
tänkande och medveten varelse som handlar utgående från sin livsvärld 
(Bengtsson 1993; Bengtsson 1998; Bengtsson 1999). Ett engagerat ledarskap 
som arbetar i direkt anslutning till vårdandet kan bidra till en ökad 
medvetenhet om människors olikheter.  
 
Närhet, närvaro och tillgänglighet kan användas som redskap för att upptäcka 
sammanhang och meningsskapande på mikronivån, vilket harmonierar med vad 
andra forskare har poängterat (Pettersson 1997; Sjöstrand et al 1999; Batalden 
et al 2003; Carlsson 2003; Nilsson 2003; Nelson et al 2007; Parsons et al 2007; 
Thylefors 2007; Vogelmeier & Scott-Cawiezell 2007; Larsson 2008). Det är av 
essentiell betydelse att chefernas/ledarnas kunskap och insikt ökar angående 
vårdpersonalens olikheter när det gäller erfarenheter, normer och värderingar 
samt dess påverkan på verksamheten. Vårdpersonalens medvetna val kan vara 
både utvecklande som destruktiva då de lär sig att ta ”the attitude of the other” 
genom olika roller på arbetet (Mead & Morris 1972; Blumer 1986; Sjöstrand et 
al 1999; Hatch 2002; Hacking 2005; Jacobsen 2005; Grape et al 2006). 
Upplevelse av välbefinnande inom både arbetsliv och vårdande kan beskrivas 
som livskvalitet med upplevelse av helhet, framgång och lycka i livet, vilket även 
återfinns inom det caritativa ledarskapet och inom motivationsforskningen 
(Herzberg 1966; Hackman & Oldham 1980; Maslow 1987; Bondas 2003; 
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Bondas 2008). Vårdpersonalens upplevelse av bristande delaktighet och obalans 
mellan olika åtaganden (I-II) i ett förändringsarbete kan bl.a. förklaras av den 
institutionella teorins mimetiska isoformism (Hatch 2002; Jacobsen 2005; 
Grape et al 2006). Närmiljöns betydelse bör lyftas fram såsom respektive 
sjukhus förutsättningar, bl.a. styrkor och svagheter samt organisatoriska 
aspekter såsom informationsarenor och andra stödaspekter, för att åstadkomma 
en tillfredsställande sjukhusfusion.  
 
Mikronivån 
 
Delstudierna (I-V) betonar vikten av interaktion människor emellan för att 
åstadkomma ett professionellt bemötande med fokus på patienten, vilket 
återfinns i ett caritativt ledarskap som verkar i en vårdande vårdkultur (Bondas 
2003; Bondas 2006; Bondas 2008; Bondas in press). Människor konstruerar 
fenomen som sjukhusfusioner eller ledarskap i interaktion med andra, varför 
avdelningschefer behöver öka sin medvetenhet om vårdpersonalens olikheter 
när det gäller föreställningar, perception, tanke, språk samt maktfördelning som 
finns på en vårdavdelning (Bondas 2003; Carlsson 2003; Bondas 2006; Bondas 
2008; Bondas in press). Vårdpersonalens och avdelningschefernas subjektiva 
känslor byggs upp av såväl kognitiva som känslomässiga erfarenheter, vilka kan 
vara mer eller mindre karakteristiska för en viss grupp av människor och har 
formats av en viss kultur (Mead & Morris 1972; Blumer 1986; Bass & Avolio 
1993; Searle 1996: Bass & Avolio 2002; Bondas 2003; Schein 2004; Bondas 
2006; Senge 2006; Bondas 2008; Bondas in press). Hacking (2005) menar att 
en inbyggd struktur på en vårdavdelning kan avtäckas och medvetandegöras 
genom att beskriva och analysera individers undermedvetna eller medvetna val, 
vilket ytterligare styrker behovet av ett verksamhetsnära ledarskap som ”känner 
av” olikheter i personalgruppen.  
 
Delaktighet (I-II) kan ses som en ”motor”, en med- eller motkraft, i ett 
förändringsarbete relaterat till hur förutsättningarna ser ut inom aktuell 
vårdverksamhet. Avdelningschefer som arbetar med ett engagerat 
verksamhetsnära ledarskap kan tillvarata vårdpersonalens idéer, uppfattningar 
och begrepp för att skapa engagemang, utmaning, respekt och förtroende i 
förändringsarbetet (I-V). En engagerad närvarande chef kan även ”känna av” 
upplevelse av delaktighet, tvivel, oro och tillförsikt (I-III) i ett energikrävande 
förändringsarbete, ett resultat som finner stöd i tidigare forskning (Bass & 
Avolio 1993; Fox & Norman 1998; Sorrells-Jones & Weaver 1999; Nilsson 
2003; Thyer 2003; Yukl 2005; Senge 2006). Vårdpersonalen uttryckte en 
positiv syn på arbete och ledarskap där behovet av ett närvarande och 
tillgängligt ledarskap lyftes fram (V). Ett engagerat närvarande ledarskap kan 
utveckla det dagliga arbetet genom ett relationsinriktat stödjande arbete, vilket i 
sin tur kan underlätta vårdutveckling (III). Avdelningschefen är en betydelsefull 
vägvisare och rollmodell och kan genom ett verksamhetsnära ledarskap fånga 



upp verksamhetens och vårdpersonalens behov av utveckling för att därefter 
påverka vårdpersonalen i riktning mot avdelningens gemsamma uppdrag och 
behov av förbättringsarbete (I-V). Ett engagerat ledarskap som utgår från 
mikronivån med ett bottom-up perspektiv (Batalden et al 2003; Nelson et al 
2007) harmonierar med Bondas (2008; in press) syn på att alla behöver ”tänka 
vård” och vara med i utvecklingsarbetet. Det är inte fritt valt arbete på individ- 
eller professionsnivå som gäller utan arbetet styrs av verksamhetens uppdrag 
genom ett tydligt patientperspektiv (Burnes 1996; Meleis 1997; Eriksson 2001; 
Ellström & Hultman 2004; Yukl 2005; Senge 2006; Bondas 2008; Larsson 
2008; SOU 2008:37).  
 
Via handledning och olika mötesarenor som arbetsplatsträffar eller andra 
mötesträffar kan olika stödjande organisationsstrukturer utvecklas på 
arbetsplatserna som syftar till en gemensam värdegrund. Den verbala 
kommunikationen (Searle 1996) skapar sammanhang där språket är ett 
betydelsefullt verktyg för att uppnå en optimal social interaktion i syfte att nå 
ett gemensamt uppdrag eller accepterad målsättning hos vårdpersonalen (I-V) 
som utgår från ett caritativt ethos, att vilja gott (Eriksson et al 1999; Eriksson 
2001; Bondas 2003; Bondas 2006; Bondas 2008; Bondas in press). Åtskilliga 
författare hävdar att ledarskapet bör fokusera på arbetsgruppen som helhet 
istället för på enskilda individer för att nå synergieffekter (Klauer Trioli et al 
1997; Schneller 1997; Collins & Green 1999; Albinsson & Strang 2002; Reay 
et al 2003; Axelsson & Bihari Axelsson 2007; Regeringen 2008). Det är inte ett 
ad hoc perspektiv som bör gälla vid konstruktion av arbetsgrupper utan ett 
strategiskt perspektiv, dvs. en medveten konstruktion. Genom att 
avdelningschefen arbetar systematiskt (Senge 2006) med att skapa 
tvärprofessionella arbetsgrupper, utgående från en gemensam värdegrund och 
målbild men med olikheter i kompetenser, utvecklas samt utmanas 
vårdpersonalen i sin kompetensutveckling. Argument är bl.a. att arbetsgruppens 
samlade kompetens ”smittar” av sig och kompletterar varandra vilket bidrar till 
synergieffekter, 1+1=3 (Ellström & Hultman 2004; Benedict el al 2006; 
Axelsson & Bihari Axelsson 2007; Sorensen et al 2008). En optimal samverkan 
förutsätter bl.a. ett verksamhetsnära ledarskap för att påverka mikronivån åt 
”rätt” håll, dvs. att den sociala processen påverkas i arbetsgruppen så att 
måluppfyllelse nås, en god vård.  
 
Hälso- och sjukvårdens mellanchefer kommer troligen att arbeta mer 
kvalitetsinriktat i framtiden då vårdval, friare rörlighet och ökad konkurrens 
skapar en mer marknadsanpassad hälso- och sjukvård (Regeringen 2008; SOU 
2008:37). Kopplingen mellan vårdkvalitet och arbetsmiljö kommer med all 
sannolikhet förstärkas ytterligare, som betonats i tidigare studier (Petterson 
1997; Newman et al 2002; Price 2002; Donabedian 2003; Petersson et al 
2006). Med andra ord handlar framtidens ledarskap om både förvaltning med 
ordning och reda, men minst lika viktigt blir utvecklings- och 
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förbättringsarbetet, vilket framhålls som ett utvecklingsområde inom 
forskningen (Cameron & Masterson 2000; Cook 2001; Batalden et al 2003; 
Bondas 2003; Filkins 2003; Graham 2003; Bondas 2006; Nelson et al 2007; 
Bondas 2008; Bondas in press). En utveckling av det caritativa ledarskapet 
harmonierar med både administration och utveckling i ett relationsinriktat 
arbetssätt. Vårdpersonal och avdelningschefer med sjuksköterskebakgrund har 
tidigare beskrivits som speciellt lämpliga för att arbeta relationsinriktat mot 
bakgrund av deras vårdande kunskaper och humanistiska människosyn, varför 
denna yrkesgrupp kan vara lämpliga att organisera och leda hälso- och 
sjukvårdsorganisationer i framtiden (Cameron & Masterson 2000; Stordeur et 
al 2001; Crossan 2003; Thyer 2003; Drach-Zahavy 2004). Dock behöver 
framtidens mellanchefer inom vårdområdet verktyg för att medvetandegöra och 
hantera hälso- och sjukvårdens komplexitet (I-V). Ett verktyg är utbildning 
inom vårdens organisation och ledarskap, kommunikation, förändrings- och 
förbättringsarbete samt fördjupning i vårdvetenskap. En akademisk 
ledarskapsutbildning på avancerad nivå kan ge framtidens mellanchefer bättre 
förutsättningar att organisera och styra komplexa och föränderliga hälso- och 
sjukvårdsorganisationer (Lindholm 2000; Graham 2003; Pearce 2004; Woude 
2007).  
 
En modell över det engagerade ledarskapet presenteras för att utveckla kunskap 
om hälso- och sjukvårdens framtida ledarskap (I-V). Modellen har utvecklats 
med hjälp av avhandlingens empiri, metodologiska och teoretiska 
utgångspunkter. Vårdpersonalen består av professionella och autonoma 
medarbetare som uttrycker behov av stöd i en vårdande kultur för att uppnå 
delaktighet och balans av olika krav och behov i en föränderlig hälso- och 
sjukvårdsorganisation (I-III, V). Delaktighet underlättar deltagande och 
åtaganden i förändrings- och förnyelsearbete (I-II). Genom att mellanchefer blir 
medvetna om organisationens behov av en tillgänglig och stödjande struktur via 
ett verksamhetsnära ledarskap kan vårdpersonalens arbetsliv balanseras trots ett 
krävande arbetsliv (III-V). Framtidens begränsade resurser kommer att ställa 
krav på förändring och utveckling relaterat till behov från omvärlden, vilket är i 
linje med tidigare forskning (Batalden et al 2003; Nelson et al 2007; SOU 
2008:37). Vårdorganisationer har även krav på sig att locka morgondagens 
medarbetare då medelåldern är hög inom hälso- och sjukvården med flertalet 
pensionsavgångar inom en snar framtid (SKL 2008). God vårdkvalitet (Bondas 
2003; Donabedian 2003; Bondas 2006; Bondas 2008; Bondas in press) är 
ytterligare en betydelsefull del för framtidens vårdorganisationer att arbeta med 
då patientens roll kommer att stärkas (Regeringen 2008: SKL 2008; SOU 
2008:37). 



Engagerat ledarskap utgår från delaktighet som bygger på stöd i en vårdande 
kultur (Figur 5). 
 

 

 
Figur 5. Engagerat ledarskap. Modellen visar processens rörlighet i pilarnas 
riktningar. 
 
Stödjande tvåsamhet i delat ledarskap (III-V) 
 
Mesonivån    
 
Svensk ledarskapsforskning på mellanchefsnivå visar på brister såsom oklarheter 
i arbetsrollen, hög arbetsbelastning och brister i stödfunktionen från överordnad 
chef (Richard 1997; Lindholm 2000; Nilsson 2003; Moqvist 2005; Skytt 2007; 
Larsson 2008), och därmed föreligger ett behov av att utveckla nya 
ledarskapsmodeller. Fördelarna av ett delat ledarskap som har beskrivits i 
avhandlingen är värnande och möjliggörande ledarskap, dvs. bredd och djup i 
ledarparets gemensamma kompetenser (IV-V), vilket kan göra modellen 
efterfrågad. Lösningen består inte att tillsätta två chefer istället för en, och 
modellen är inte universell för att passa samtliga chefer. Då ledarskap av 
tradition har utförts i singular, dvs. att en chef leder en verksamhet och dess 
medarbetare, kan en skepsis finnas till delat ledarskap inom hälso- och 
sjukvården (Troiano 1999; Wilhelmson et al 2006). Då avhandlingen utgår 
från Döös & Wilhelmsons (2003) definition samledarskap, dvs. gemensamma 
arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter på jämbördig nivå, måste en lokal 
anpassning tillämpas på både mikro, meso och makronivå. Med hjälp av 
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institutionell teori, den mimetiska isoformismen (Hatch 2002; Jacobsen 2005; 
Grape et al 2006), lyfts närmiljöns betydelse fram för att åstadkomma en 
tillfredsställande implementering på samtliga nivåer, och då särskilt på 
mesonivån. En riktad rekryteringsprocess lyfts fram (IV) som utgår från 
respektive vårdverksamhets målbild och värdegrund. Rekryteringsprofilen för 
ett ledarpar som ska arbeta i ett delat ledarskap bör innefatta såväl förvaltande 
som förbättrande kunskaper för att utveckla synergieffekter, något som 
framtidens chefer och ledare med stor sannolikhet behöver. Om det är en enhet 
som arbetar med en förvaltande inriktning kan rekryteringsprofilen med fördel 
inriktas på innovation och kreativitet. Är det en enhet som har en utvecklande 
verksamhet kan rekryteringsprofilen inriktas på forskning och förbättring 
(Senge 2006; SOU 2008:37).  
 
Det är inte ledarparets individuella bakgrund som bör ligga till grund för ett 
delat ledarskap utan verksamhetens behov med fokus på patienten (Eriksson et 
al 1999; Eriksson 2001; Bondas 2003; Bondas 2008; SOU 2008:37). När 
rekryteringsprofilen är utarbetad söks ett ledarpar som har de olikheter (IV) 
som behövs i enlighet med utarbetad verksamhetsprofil samt innehar ett intresse 
(IV) för att arbeta i ett delat ledarskap. För att ”snabba” upp relationsprocessen 
i ett delat ledarskap kan det vara en fördel om ledarparet känner varandra och 
kan arbeta tillsammans (IV). Men, en upparbetad relation kan inte vara 
avgörande i rekryteringsprocess utan kan ses som en bonus, vilket skiljer sig åt 
mot litteraturgenomgången där cheferna i hög grad hade valt chefspartners 
relaterat till existerande relationer (Döös et al 2005). Argument som likvärdig 
värde- och kunskapsgrund samt olikheter i kompetensbild kan underlätta arbete 
i ett delat ledarskap (Döös & Wilhelmson 2003; Holmberg & Söderlind 2004). 
Dessutom underströks betydelsen av frivillighet av att vilja arbeta i ett delat 
ledarskap fram (IV) och att påbörja och avsluta ett delat ledarskap tillsammans, 
dvs. ett uppdrag under en begränsad tid (Döös & Wilhelmson 2003; Holmberg 
& Söderlind 2004). När ett chefspar är rekryterat börjar nästa betydelsefulla fas 
för både avdelningschefer och vårdpersonal, nämligen implementeringsarbetet 
(IV-V). Problem som otydlighet och dubbelarbete (IV-V) kan bero på bristande 
implementering, därav betoning på det förberedande arbetet på framförallt 
mesonivån (Troiano 1999; Grouws 1999; Jackson 2000; O’Toole et al 2002; 
Döös & Wilhelmson 2003; Holmberg & Söderlind 2004). Faktorer såsom 
träning, feedback, mentorskap, rollmodeller, stöd från överordnad chef samt 
tillvaratagande av positiva åsikter på arbete och ledarskap (IV-V) betonas och 
stöds av Wilhelmson et al (2006). Utveckling av modellen delat ledarskap kan 
underlättas genom kontinuerlig utbildning med information om vad delat 
ledarskap innebär och vad som krävs av personal och ledning. En 
utbildningsinsats kan vara en stående punkt på dagordningen för 
arbetsplatsträffen eller vid andra återkommande mötesformer som finns på 
aktuell verksamhet. En lokal utbildning i cirkelform är en annan form som kan 
användas i syfte att åstadkomma reflektion angående det delade ledarskapets 



inverkan och utveckling på verksamhetens arbete och dess vårdaktiviteter (IV-
V). Dessutom kan hospitering på en avdelning som redan infört delat ledarskap 
ge praktiska tips och idéer om fallgropar såväl som goda exempel för att 
underlätta implementeringsprocessen (Wilhelmson et al 2006).  
 
Mikronivån 
 
Kärnan i det delade ledarskapet är begreppet stödjande tvåsamhet som utgår 
från varje unikt ledarpar. Ett delat ledarskap innebär inte bara att dela upp 
arbetsuppgifterna för att få en rimligare arbetsbörda, utan har för avsikt att 
bidra till en bättre arbetsmiljö för mellanchefer inom vårdande verksamheter. 
Delat ledarskap utgår från tillitsfulla relationer, gemensam värdegrund, målbild 
och ansvar inom det aktuella ledarparet (IV-V). Det innebär troligen att 
modellen inte är applicerbar på alla ledarpar och i alla verksamheter relaterat till 
individuella och modellanknutna förutsättningar som finns på mikronivån, 
vilket även stöds av tidigare forskning både nationellt (Karlsson-Gadea 2002; 
Döös & Wilhelmson 2003; Holmberg & Söderlind 2004; Lambert-Olsson 
2004; Döös et al 2005; Wilhelmson et al 2006; Strandin 2008) och 
internationellt (George 1999; Troiano 1999; George et al 2002; O’Toole et al 
2002; Pearce 2004). En svårighet kan vara att utveckla transparens i 
beslutsprocessen och att dela makten med en jämställd kollega (IV). Hur 
ledarskapet hanteras påverkas av det kollektiva agerandet på arbetsplatsen och i 
livet i stort, dvs. individernas värderingar och normer samt av den sociala 
process som fortgår på arbetsplatsen. Avhandlingens ledarpar använde mycket 
tid och kraft i början av arbetet i ett delat ledarskap för att lära sig kommunicera 
med varandra (IV-V). Det relationsinriktade arbetssättet med stödjande 
tvåsamhet utvecklade bl.a. en mer non verbal kommunikation. En slutsats som 
kan dras är att denna informella kommunikation kan leda till att ett ledarpar 
uppfattas som isolerat och starkt, vilket även tidigare studier visat (Karlsson-
Gadea 2002; O’Toole et al 2002; Döös & Wilhelmson 2003; Hjalmarsson 
2003; Holmberg & Söderlind 2004; Lambert-Olsson 2004; Thylefors 2007).  
 
Avdelningschefens förhållningssätt gentemot medarbetarna beskrevs som 
distanserat pga. av att de administrativa arbetsuppgifterna prioriterades (I-III, 
IV) och medförde att det coachande arbetet hindrades, vilket harmonierar med 
tidigare studier (Cameron & Masterson 2000; Stordeur et al 2001; Drach-
Zahavy & Dragan 2002; Crossan 2003; Thyer 2003; Drach-Zahavy 2004). Ett 
avdelningschefspar som utgår från en gemensam målbild och gemensam 
grundsyn (IV-V) har grundförutsättningar att dela ett ledarskap som tidigare 
forskare beskrivit (Troiano 1999; Grouws 1999; Jackson 2000; O’Toole et al 
2002; Döös & Wilhelmson 2003; Holmberg & Söderlind 2004). Ett ledarpar 
eller ett arbetsteams behov av en god arbetsorganisation finner stöd i HR-teorin 
(Mayo 1946). Människans behov av uppmärksamhet och grupptillhörighet i 
förhållande till en vårdorganisations uppdrag och mål är a och o, varför 
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individperspektivet behöver utvecklas till ett relationsperspektiv byggt på 
samverkan (I-V). Samverkan bidrar till synergieffekter ger ett bättre 
resursutnyttjande då ork och kraft frigörs till såväl daglig- som utvecklande 
verksamhet (Benedict et al 2006; Axelsson & Bihari Axelsson 2007; Kvist et al 
2007; Sorensen et al 2008). Genom att se helheten kan maktperspektivet 
ventileras och utvecklas från individ- till partnernivå (IV). Det är inte 
oproblematiskt att tona ner egenvärdet hos en individ för att se helheten i en 
verksamhet. Stödjande tvåsamhet, kärnan i delat ledarskap (IV), är en 
tidskrävande relationsprocess (Mead & Morris 1972; Blumer 1986; Sjöstrand et 
al 1999; Bondas 2003; Hacking 2005), men möjliggör en helhet då ett ledarpar 
ser bredd och djup i ett förslag för patientens och avdelningens bästa (Bondas 
2003; Bondas 2008).  
 
Då arbetsuppgifter specialiseras och fördelas inom ett ledarpar är det av 
betydelse att ledarparet såväl som vårdpersonal är medvetna om symboler och 
traditioners inverkan på arbetsplatsen. Perspektivväxlingens sprängkraft, dvs. att 
skapa strategier för förbättring istället för att använda snäva modeller lyfts fram 
som ett redskap även i delat ledarskap (Bolman & Deal 2005). Då varje 
chefspar som delar ett ledarskap är unika (IV-V) utvecklas modellen relaterat till 
ledarparets styrkor och svagheter, dvs. erfarenhet, kompetens, personlighet och 
intresse. Organisatoriska hinder som maktkamp och konflikter inom ett 
ledarpar eller en personalgrupp kan förklaras i ljuset av en konstruktiv politik 
(Bolman & Deal 2005). Avdelningschefen får arbeta med att förklara olika 
förslag på problemlösningar eller beslutsunderlag för sin partner eller 
personalgrupp. Organisatoriska hinder som kan uppstå kan även förklaras av att 
symboler har olika mening för olika människor. Varje chef och medarbetare 
utgår från sin individuella erfarenhet och historia som i sin tur har påverkat 
dennes värderingar och normer. Myter, metaforer och ceremonier får olika 
innebörd för olika människor, som arbetets mening utvecklas olika beroende på 
chefens och medarbetarens erfarenheter, normer och värderingar (Bolman & 
Deal 2005).  
 
Vidare kan vårdpersonalens (I-III, IV) behov av feedback och 
utvecklingsmöjligheter ses som ett arbetssätt för att utveckla verksamheten. Det 
är betydelsefullt att tillse att vårdpersonal (I-V) ges möjlighet att möta varje 
unik patient och anhörig utifrån deras livsvärld för att skapa möjligheter till 
meningsfull vård av hög kvalitet som betonas av andra vårdvetare (Bondas 
2003; Dahlberg et al 2003; Bondas 2008). Genom ett vårdvetenskapligt 
förhållningssätt kan en vårdande kultur utmynna i goda möten där vårdpersonal 
och patient blir bekräftade som den hon/han är. Varje individs livsvärld är inte 
alltid lättåtkomlig, beroende på vilka erfarenheter som respektive individ har 
med sig (Bengtsson 1993; Bengtsson 1998; Bengtsson 1999). En god början är 
att vårdpersonal och mellanchefer är utrustade med en nyfikenhet och en 
genuin vilja att få ta del av hur människor upplever sin specifika situation och 



en gemensam vision om att alla ”tänker vård” (Senge 2006; Bondas 2008). 
Organisationskulturen kan sedan användas för att sammanföra vårdpersonal på 
respektive arbetsplats mot ett gemensamt mål och handlande som kan 
accepteras som ändamålsenligt av alla aktörer, där patientperspektivet är 
överordnat individens och professionens perspektiv (Eriksson et al 1999; 
Eriksson 2001; Bondas 2003; Carlsson 2003; Dahlberg et al 2003; SOU 
2008:37).  
 
Ett naturligt steg är att arbeta med kontinuerliga förbättringar (I-V) utifrån de 
arbetsuppgifter som upplevs som hämmande för avdelningens dagliga 
verksamhet. Förändringar är att betrakta som en omvänd pyramid, där det 
kliniska mikrosystemet lyfts fram som den avgörande nivån för att skapa värde 
för vården. Mikronivån är den betydelsefulla mötesplatsen för patient och 
vårdpersonal och det är här som ledarskapets betydelse tydliggörs, vilket 
harmonierar med andra forskares arbeten (Batalden et al 2003; Bondas 2003; 
Strömberg 2004; Nelson et al 2007). Nya ledarskapsmodeller behövs för att 
tydliggöra och utveckla det stödjande och coachande ledarskapet, en sådan 
modell är delat ledarskap som betonar egenskaper som öppenhet och 
engagemang. En annan aspekt som framhölls var jämlik arbetsfördelning med 
vetorätt för varje enskild chef för att samledarskapet skulle fungera optimalt 
(IV). En uppdelning på specialistområden kan ge både djup och bredd i ett 
delat ledarskap, men förutsätter att båda cheferna kan hantera samtliga 
arbetsuppgifter (Döös & Wilhelmson 2003; Holmberg & Söderlind 2004).  
 
Delat ledarskap kan skapa förutsättningar för ett möjliggörande ledarskap 
genom att kraft och ork frigörs då ansvaret och arbetsuppgifter delas med en 
likvärdig partner. Stödjande tvåsamhet är kärnan i delat ledarskap (IV). 
Ensamhet ersattes med tvåsamhet som gav kraft och ork till utveckling genom 
att ha en chefspartner att dela sorg, glädje, tankar och idéer med. Genom att 
arbetsuppgifter och ansvar delas med en chefskollega, i ett relationsinriktat 
ledarskap, skapas förutsättningar för avdelningschefen att vara närvarande och 
tillgänglig i det dagliga arbetet (I-V). Relationsperspektivet och den ständigt 
pågående kommunikativa processen är ett krävande men avgörande arbete för 
att utveckla en stödjande tvåsamhet. Värdegrund, relation och stöd är värdefulla 
komponenter för att hantera implementering av ett delat ledarskap för att 
motverka otydlighet och legitimitetsproblematik i relationen avdelningschef och 
vårdpersonal. Ett delat ledarskap kan med hjälp av stödjande tvåsamhet sträva 
mot att erbjuda en god arbetsmiljö för vårdpersonal och avdelningschefer som 
resulterar i vårdutveckling där patienten är i centrum.  
 
Avhandlingens delstudier (IV-V) visar att delat ledarskap möjliggör fördelning 
av ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter på en större vårdavdelning men 
förutsätter ett relations- och situationsinriktat arbetssätt, vilket stöds av tidigare 
forskning (Bass & Avolio 1993; Hersey & Blanchard 1993; Grouws 1999; 
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Troiano 1999; Bass & Avolio 2002; Karlsson-Gadea 2002; O’Toole et al 2002; 
Döös & Wilhelmson 2003; Holmberg & Söderlind 2004; Lambert-Olsson 
2004; Thylefors 2007; Hersey et al 2008; Strandin 2008). Det finns behov av 
nya ledarskapsmodeller inom hälso- och sjukvården relaterat till brist på 
ledarskap eller bristande ledarskap (Holmberg & Henning 2003). Följande 
modell har utvecklats för att skapa förutsättningar för utveckling av delat 
ledarskap inom hälso- och sjukvårdsorganisation (Figur 6). Modellen innehåller 
begreppen värdegrund, relation och stöd (I-V). 

 
Figur 6. Stödjande tvåsamhet i ett delat ledarskap. Modellen visar på en 
rörlighet i pilens riktning.  
 
Delat ledarskap kan möjliggöra ett verksamhetsnära ledarskap som fokuserar 
både förvaltande och utvecklande arbete. Vidare kan modellen bidra till att öka 
avdelningschefernas möjligheter att vara engagerade och tillgängliga i det 
dagliga arbetet. Utveckling av ett delat ledarskap kräver dock individuell 
anpassning till aktuell vårdverksamhet samt till det unika ledarparet och 
ytterligare forskning krävs dock för att utveckla modellen till en generell teori. 
 
Teoriutveckling av det caritativa ledarskapet 
 
Bondas (2003; 2006; 2008; in press) teori om caritativt ledarskap utgår från 
begreppen ledarskap, caritasmotivet, värdighet, kollegial relation och vårdande 
kultur i syfte att möjliggöra vårdande och förena vårdpersonal i en helhetsvård 
som tjänar patienten. Teoriutvecklingen i denna avhandling fokuserar på 
relationen chef till chef och benämns stödjande tvåsamhet (IV). Betydelsefulla 
förutsättningar för tvåsamhet istället för ensamhet är bl.a. att lära känna sin 
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chefspartner, att få stöd från överordnad chef och att ha rollmodeller. En 
avdelningschef behöver en utvecklande och närande arbetsmiljö för att vara en 
god förebild för att ha kraft och ork att gå både bredvid och före medarbetaren 
(Bondas 2003; Bondas 2006; Bondas 2008; Bondas in press). Delat ledarskap 
ger förutsättningar att bolla tankar och idéer med en likvärdig partner under 
arbetsprocessens gång, vilket kan ge ett bredare angreppssätt då modellen skapar 
förutsättningar för reflektion inför beslut eller planering av strategier av mera 
långsiktig karaktär (IV-V). Modellen kan bidra till tydlighet och hållbara 
argument då framlagda förslag ska delas och utvecklas tillsammans med en 
chefskollega. Då arbetsbördan omfördelas skapas förutsättningar för 
synergieffekter, både bredd och djup i ledarskapet, som i sin tur leder till att 
både förvaltande och utvecklande arbete kan utföras.  
 
Det verksamhetsnära arbetet möjliggör ett vårdvetenskapligt synsätt då den 
unika patienten och/eller medarbetaren blir bekräftad då denne sätts i centrum 
genom ett relationsinriktat arbetssätt. Vårdledarna utvecklar en förståelse för de 
olika aktörernas livsvärld, vilket blir en naturlig del av vardagsarbetet där alla 
”tänker vård”. Avdelningscheferna får möjligheter att skapa förutsättningar för 
att stödja vårdpersonalen för att därigenom skapa vårdande relationer till 
patienten och övrig vårdpersonal där organisationen fungerar som en etisk 
referensram (IV-V). Stödjande tvåsamhet i det delade ledarskapet ger 
avdelningschefer ork och kraft att vara närvarande och tillgänglig i en komplex 
och krävande vårdorganisation. Ledarparet bygger sitt relationsinriktade 
ledarskap på en god kommunikativ förmåga som har likheter med det 
transformativa och det situationsinriktade ledarskapet (Bass & Avolio 1993; 
Hersey & Blanchard 1993; Bass & Avolio 2002; Hersey et al 2008). Ett 
relationsinriktat synsätt uppstår i interaktion med människor, såväl inom ett 
ledarpar som till vårdpersonalen och påverkas av berörda individers normer, 
värderingar samt erfarenheter (I-V). Kommunikationsprocessen i ett delat 
ledarskap innebär ytterligare ett steg, nämligen internkommunikation inom 
ledarparet (IV-V). Denna form av sidledskommunikation bygger på s.k. 
informell kommunikation som gör kommunikationen snabb, direkt och 
personlig i sin karaktär (Döös & Wilhelmson 2003) och utgår från att en 
tillitsfull relation hos ledarparet finns etablerad, dvs. en stödjande tvåsamhet. 
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Konklusion 
 
Alternativa ledarskapsmodeller behöver utvecklas för att tillse att framtidens 
komplexa vårdorganisationer har engagerade mellanchefer som både kan 
förvalta och driva framtidens förnyelseprocesser tillsammans med sin 
vårdpersonal. Oavsett om vårdenheten använder traditionellt eller delat 
ledarskap behöver framtidens mellanchefer arbeta för att skapa goda relationer i 
vårdande kulturer. Att förstå varje människas ”verklighet”, oavsett om det är 
vårdpersonal eller patienter, är ett användbart redskap för att utveckla 
framtidens vårdverksamheter. Patientens roll kommer sannolikt att tydliggöras 
och vidareutvecklas där denne kommer att välja och välja bort vårdenheter. I ett 
caritativt ledarskap där samtliga ”tänker vård” och är engagerade i den 
patientnära vården kan utveckling och förbättringsarbete ses som en naturlig del 
av arbetet. Framtida utmaningar är att få vårdpersonal att samverka för att nå 
ett komplext uppdrag med begränsade resurser inom hälso- och sjukvården. För 
att samverka behövs ett förändrat och innovativt arbetssätt, att gå från ett 
individbaserat till ett teambaserat och relationsinriktat arbetssätt. Individer som 
samverkar på avdelningsnivå kan ge synergieffekter, 1+1=3 oavsett om det är 
vårdpersonal som arbetar i team eller mellanchefer som arbetar i ett delat 
ledarskap. Samverkan kan vara ett sätt att få ihop ekvationen ändliga resurser 
relaterat till oändliga behov. 
 
Två olika modeller; engagerat ledarskap och stödjande tvåsamhet har utvecklats. 
Engagerat ledarskap utgår från delaktighet och stöd i en vårdande kultur. Dessa 
begrepp återkommer också i den andra modellen stödjande tvåsamhet som 
utvecklar en till stor del oprövad ledarskapsmodell, delat ledarskap, på 
vårdavdelningsnivå. En gemensam värdegrund och en tillitsfull relation bidrar 
till upplevelse av stödjande tvåsamhet, som ger ork och kraft för både 
förvaltning och vårdutveckling. En teoriutveckling av det caritativa ledarskapet 
har skett där relationen chef till chef har utvecklats genom begreppet stödjande 
tvåsamhet, en förutsättning för god arbetsmiljö för vårdens mellanchefer då 
arbetsuppgifter och ansvar delas inom ett ledarpar. Framgångsfaktorer i ett delat 
ledarskap är bl.a. en medveten rekryteringsstrategi där olikheter i kompetens 
efterfrågas och utvecklas genom en medveten implementeringsprocess samt att 
tilltänkta chefer aktivt önskar arbeta i ett delat ledarskap.  
 



Framtida forskning 
 
Tidigare forskning har visat på hinder i arbetet som mellanchef såsom hög 
arbetsbörda och avsaknad av stöd (Richard 1997; Lindholm 2000; Nilsson 
2003; Moqvist 2005; Skytt 2007; Larsson 2008). Framtidens 
marknadsanpassning av vårdverksamheten kommer att ställa krav på forskning 
när det gäller hälso- och sjukvårdens organisering och styrformer. Ett intressant 
framtida forskningsprojekt är att studera olika möjligheter att applicera 
avhandlingens modeller inom andra verksamheter. Ett forskningsområde kan 
vara att komplettera avhandlingens slutna vårdorganisationer med öppnare 
vårdformer såsom primärvård. Ett annat alternativ kan vara att applicera 
modellerna inom en kommunal miljö som komplement till avhandlingens 
landstingsmiljö för att utveckla modellerna till teorier för en bredare offentlig 
verksamhet än hälso- och sjukvård.  
 
Ett ytterligare forskningsområde som harmonierar med det förslag som Nutek i 
samråd med SKL, Almega och Socialdepartementet lämnade till Regeringen i 
november 2008 om ökat entreprenörskap inom vård och omsorg, är att studera 
fler ledarpar som arbetar utifrån definitionen samledarskap på mellanchefsnivå. 
Att dela ett ledarskap kan vara en av framtidens ledarskapsmodeller för att skapa 
nya sätt att leda och organisera arbetet inom vård och omsorg, från distanserat 
till engagerat delat ledarskap. Av intresse vore att studera olika möjligheter att 
applicera avhandlingens modell stödjande tvåsamhet i andra empiriska miljöer 
med färre antal medarbetare än studerad intensivvårdsavdelning. Det skulle vara 
spännande att anlägga en interaktiv forskningsansats för att studera skeenden 
och händelser inom ett delat ledarskap.  
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Tack 
 
Först vill jag tacka samtliga informanter som tagit sig tid att dela med sig av sina 
erfarenheter av förändringar inom hälso- och sjukvården, utan er hade ingen 
avhandling skrivits. Därefter vill jag rikta ett innerligt tack till min underbara 
familj, utan ert stöd hade avhandling aldrig blivit färdigställd! Jag börjar med 
min man Janne, tack för ALLT! Alexandra, tack för ditt positiva och glada sätt, 
du har gett mig kraft! Sebastian, tack för ditt lugna och godmodiga sätt, du har 
gett mig förutsättningar att tänka! Daniella, tack för din omtanke och ditt 
värmande kramar, du har gett mig välbehövlig återhämtning! Angelica, tack för 
din härliga spontanitet och sång, du har gett mig uppmuntran! 
 
Utan er handledare hade jag inte lyckats genomföra doktorandutbildningen. 
Först och främst vill jag tacka min huvudhandledare Professor Terese Bondas, 
Högskolan i Borås, tack för din varma uppmuntran och skickliga lotsning inom 
omvårdnad! Tack bihandledare Professor Gun Nordström, Karlstad universitet 
för professionell handledning inom kvantitativ metod och för genomförandet av 
doktorandutbildningen, samt Professor emeritus Kerstin Segesten och Professor 
Elsy Athlin som möjliggjorde min start inom forskarutbildningen. Tack även 
till Professor Lillemor Hallberg, Högskolan Halmstad för handledning inom 
grounded theory. Dessutom tack både gamla och nya doktorander i Borås, 
Karlstad och Jönköping för givande intellektuella diskussioner, ingen nämnd 
och då heller ingen glömd! 
 
Utan stöd från min arbetsgivare Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, 
Avdelningen för beteendevetenskap och socialt arbete, hade avhandlingen inte 
kunnat fullföljas. Professor och VD Gerd Ahlström, avdelningschef Christina 
Ljungqvist och alla mina kollegor, tack för all hjälp! Jag vill även tacka 
Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås, som gav mig möjligheten 
att påbörja forskarutbildningen samt alla mina tidigare kollegor där, särskilt 
Margareta Carlsson samt rektor Lena Nordholm! Jag vill även tacka Professor 
Bengt Fridlund och medlemmarna i KILVO, kvalitetsförbättringar, 
innovationer och ledarskap, för all uppmuntran och stöd i slutet av min 
doktorandtid. Jag vill även tacka medlemmarna i NIV, nordiskt 
forskningsnätverk i vårdens ledarskap för givande och uppmuntrande 
diskussioner.  
 
Dessutom vill tacka Agneta Kullén Engström för vårt mycket goda samarbete 
via NHV. En annan betydelsefull vän är lektor Agneta Nilsson, IT universitetet 
Göteborg, tack för alla betydelsefulla samtal vi haft! Sist vill jag tacka Christine 
Forsell, Göteborgs universitet, lektor Carmel Laragy, Australien och Jasmine 
Hansson Marilou för värdefull språkgranskning.  
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