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Bakgrund: På grund av omorganisationer och större personalgrupper inom vården kommer det behövas 

bättre struktur för ledarskap i framtiden. Studien syfte var att undersöka hur första linjens 

chefssjuksköterskor på ett akutsjukhus i Sverige upplever sin arbetssituation vid delat ledarskap. 

Metod: För att få en djupare förståelse av chefssjuksköterskornas upplevelse av sin arbetssituation valdes 

kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Studien inkluderar semistrukturerade intervjuer från åtta 

chefssjuksköterskor. 

Resultat: Det var viktigt att det fanns en balans mellan krav och kontroll samt ett socialt stöd för att 

chefssjuksköterskorna skulle känna en tillfredsställande arbetssituation. Det fanns både vinster och risker 

med att vara två. Förhoppningen var att ett plus ett skulle bli tre men risken var att ett plus ett istället blev 

ett. 

Slutsats: Chefssjuksköterskorna upplevde att arbetssituationen var bättre i delat ledarskap än om de skulle 

ha arbetat ensamma. Ytterligare forskning behövs om hur chefssjuksköterskornas arbetssituation upplevs 

för att utreda vilka förbättringar delat ledarskap kan leda till för första linjens chefer inom vård och omsorg. 
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Abstract: 
 
 
Background: Due to reorganizations and growing staff groups in health care, there will be a need for 

better management structures in the future. The aim of this study was to examine how first-line nurse 

managers in an emergency hospital in Sweden experienced their work situation in shared leadership.  

Method: To get a deeper understanding of how first-line nurse managers experience their work situation, a 

qualitative content analysis with inductive approach was chosen. The study includes semi-structured 

interviews from 8 first-line nurse managers. 

Results: The study showed that it was important to have a good balance between demands, control and 

social support for the first-line nurse managers to feel satisfied with their work situation. There were both 

gains and risks to be two managers. The hope with having two managers was that one plus one would be 

three, but there was also a risk that one plus one instead became one. 

Conclusion: First-line nurse managers felt that the work situation was better in shared leadership than if 

they would have worked alone. Additional research on how first-line nurse managers work conditions are 

perceived is required to further investigate if there is any benefit with shared leadership in health care. 
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Bakgrund 
 

Ledarskap  

Då behovet av hälso- och sjukvård ökar kommer även behovet av ledare inom vården att öka i framtiden. 

Hälso- och sjukvården har ofta varit organiserad med relativt få ledare med ett stort antal underställda. 

Chefer inom vården är i första hand utbildade till att vårda och inte till att leda (Carlström 2009). Cummings 

et al. (2010) beskriver i sin studie att vården måste kvalitetssäkras genom att det införs strategier för att 

säkerställa ett effektivt ledarskap. Flera studier visar på betydelsen av hur ledarskapet och chefens beteende 

påverkar vårdkvaliteten (Wong & Cummings 2007; Manojlovich & Laschinger 2007). Att känna 

tillfredsställelse och hängivenhet till sitt arbete, att ha gott stöd och samarbete med sina underställda är 

viktiga faktorer i ledarskapet. Genom att fokusera på chefernas förutsättningar för ledarskap ökar 

möjligheterna för en produktiv och hälsosam arbetsplats (Lundqvist et al. 2012). Dellve et al. (2007) nämner 

att chefers förbättringsstrategier påverkar de underställdas hälsa, arbetsglädje, ansvar och 

arbetsengagemang. Lee et al. (2010) studerade vårdchefer (på alla nivåer) och kunde påvisa ett samband 

mellan ledarrollen och ett växande problem med den emotionella hälsan. Chefer som erbjuder coaching, 

föregår med gott exempel samt visar omsorg om sina underställda kan förvänta sig bättre prestationer. 

Bonner och McLaughlin (2014) nämner i sin studie att det ofta är svårt för vårdchefer att hitta en balans 

mellan att hantera administrativa uppgifter och att agera som förebild för underställda. I den nuvarande 

organisationskulturen har vårdchefen enligt Andreasson et al. (2015) ett hårt arbetsklimat med höga krav 

och begränsad beslutskontroll.  

 

Chefssjuksköterskans ledarroll 

Första linjens chef är den som arbetar närmast de anställda (Arbetslivsinstitutet 2006). På vårdenheter 

kallas första linjens chef oftast för chefssjuksköterska och är den som ansvarar för den dagliga 

verksamheten. De senaste åren har chefssjuksköterskor ställts inför utmaningar på grund av nya 

sjukvårdsreformer och organisatoriska förändringar (Viinikainen 2015). För chefssjuksköterskorna har 

omorganisationen inneburit nya och utökade arbetsuppgifter, större ansvar och större personalgrupper 

(Johansson et al. 2013). Chefssjuksköterskor har ofta mycket krav från olika håll och hamnar ofta i kläm. 

Många upplever att de har en stressig arbetsmiljö med många underställda och att det inte finns tillräckligt 

med stöd från den egna chefen. Chefssjuksköterskor förväntas hantera operativa processer (som budget, 

produktion och kvalitetskontroll) samt ska fungera som coach, mentor och ledare (McGuire & Kennerly 

2006). De ansvarar även för rekrytering, personalutveckling, vägledning och stöd av personal (Surakka 

2008) samt är även ansvariga att stödja sjuksköterskornas professionella utveckling (Fagerberg 2004). 

Chefssjuksköterskans roll baseras ofta på erfarenhet och bra magkänsla. I deras roll ingår även att skapa en 

god atmosfär, lyssna på bekymmer, öka motivationen för underordnade och att ge dem stöd (Viitanen et al. 

2007). 

 

Shirley (2009) tar upp att organisationskulturen spelar en viktigt roll för chefssjuksköterskornas 

uppfattningar om stress, egenmakt och tillfredsställelse i sina chefsroller. Studien visade att 

chefssjuksköterskor som arbetade i positiva organisationskulturer uttryckte stolthet, optimism och personlig 

tillfredsställelse i sina positioner. Erfarna chefssjuksköterskor hade lättare att värdera hur en positiv 
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organisationskultur hjälpte dem att utöva chefsrollen då de upplevde en större känsla av kontroll. Studien 

tar vidare upp att chefssjuksköterskor som var trygga i sin chefsroll och hade adekvat stöd troligen hade 

lättare att förmedla stödet och kunna upprätthålla en god arbetsmiljö. En negativ organisationskultur ledde 

ofta till utmattning för chefssjuksköterskorna eftersom de då både skulle utöva ledarskapet och samtidigt 

bekämpa den negativa organisationskulturen, vilket begränsade deras möjlighet att skapa en god 

arbetsmiljö. Dessa fynd tyder på att organisationskulturen och ledarskapet har betydelse för att skapa och 

upprätthålla en hälsosam arbetsmiljö. Shirley (2009) visar även att det återstår mycket arbete innan vården 

har uppnått målet med bra ledarskap, god organisationskultur och en hälsosam arbetsmiljö.  

 

Att enbart koncentrera sig på administrativa uppgifter tenderade att distansera chefssjuksköterskorna från 

vårdarbetet. Därför var det viktigt med balans mellan ledningsarbete och yrkeskompetens eftersom 

chefssjuksköterskorna i första hand var sjuksköterskor och inte chefer (Johansson et al. 2010). Håkansson et 

al. (2014) tar upp att chefssjuksköterskorna måste hantera begränsade ekonomiska resurser, personalbrist, 

oklara arbetsbeskrivningar och ansvarsområden, orimligt hög arbetsbelastning och bristande stöd från 

överordnade. 

 

Krav-kontroll-stöd 

1979 introducerade Karasek krav-kontrollmodellen och denna vidareutvecklades sedan av Karasek och 

Theorell 1990 (Nyberg et al. 2005). Modellen handlar om hur relationen mellan krav och kontroll påverkar 

arbetssituationen. Kombinationen hög mental belastning (höga krav) och lågt beslutsutrymme (låg kontroll) 

kallas spänt arbete och leder enligt denna modell i större grad till ohälsa. Kombinationen låg mental 

belastning och lågt beslutsutrymme kallas passivt arbete och låg mental belastning i kombination med högt 

beslutsutrymme kallas avspänt arbete. Enligt modellen anses människan må bäst vid kombinationen hög 

mental belastning med stor möjlighet att kunna kontrollera och påverka sin arbetssituation, vilket kallas 

aktivt arbete (Theorell & Kecklund 2010). 1986 lade Johnson till dimensionen stöd till modellen och 

menade att socialt stöd är ett grundläggande behov på en arbetsplats och motverkar ohälsa (Nyberg et al. 

2005). 

 

Stress och psykisk ohälsa 

Stress och psykisk ohälsa är idag den vanligaste orsaken till arbetsrelaterade besvär. År 2012/2014 uppgav 

nästan 10 procent av samtliga yrkesverksamma att de hade besvär till följd av sina arbeten och kvinnorna 

uppgav i högre grad besvär än männen (Arbetsmiljöverket 2014). Enligt Viitanen et al. (2007) vill 

chefssjuksköterskorna ofta ta ansvar för hela verksamheten även då det kan leda till stress och utmattning. 

 

Arbetssituationen för chefer inom vård och omsorg 

Arbetsmiljöverket har 2015 aviserat att de tänker genomföra en inspektion av arbetsmiljön för första linjens 

chefer inom vård och omsorg. Vårdplatssituationen inom både vård och omsorg är idag ett stort problem 

som leder till hög arbetsbelastning och frustration hos första linjens chefer. Det handlar om försämrade 

arbetsutrymmen, problem med bemanning, krångliga och svårhanterade IT-system, ansvar för många 

underställda, stora ansvarsområden med utökade arbetsuppgifter, bristande stödfunktioner och en 

otydlighet kring vem som har mandat att fatta beslut som rör arbetsmiljön. Under tre år skall inspektionen 
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pågå och målet är att arbetsbelastningen ska vara hälsosam med krav och resurser i balans, att första linjens 

chefer ska få stöd i sitt ledarskap av arbetsgivaren samt att det ska finnas rutiner för att följa upp hög 

arbetsbelastning för första linjens chefer (Arbetsmiljöverket 2015). 

 

Stöd från överordnade 

Eftersom första linjens chefer har flera påtryckningar att organisera arbetet är stödet från sina överordnade 

viktigt (Lee et al. 2010) och när förändringar ska genomföras behöver chefssjuksköterskorna ett gott stöd 

från organisationen (Andreasson et al. 2015). Om chefssjuksköterskorna fick mer stöd, resurser och tillgång 

till information, så skulle de ha större möjlighet att påverka sin arbetssituation. Chefssjuksköterskorna 

behöver kompetens, kunskaper och färdigheter för att leda sina underställda att uppnå uppsatta mål 

(Viinikainen et al. 2015). Viitanen et al. (2007) påvisade att chefssjuksköterskor ofta upplevde motstridiga 

förväntningar och krav och önskade mer stöd både från andra chefssjuksköterskor och från sina 

överordnade.  

 

Delat ledarskap 

Det mest traditionsenliga är att ledarskapet utförs av en person men det blir mer och mer vanligt att 

ledarskapet delas mellan flera chefer. Fyra av tio chefer delar ledarskapet på ett eller annat sätt, dock är det 

endast cirka fem procent av cheferna som har så kallat “samledarskap” där cheferna är formellt likställda 

och samarbetar kring alla arbetsuppgifter (Döös et al. 2005). 

 

Delat ledarskap för chefssjuksköterskor i Sverige 

I Rosengrens (2008) avhandling lyftes ledarskapets betydelse fram som en viktig faktor för framgång och 

utveckling av hälso och sjukvård. Vårdpersonalen önskade närvarande och tillgängliga chefer och 

chefssjuksköterskorna ansåg att delat ledarskap ökade deras möjligheter att vara engagerade och tillgängliga 

i det dagliga arbetet. Vidare tar studien upp att en stödjande och tillitsfull relation mellan 

chefssjuksköterskorna där ansvar och befogenheter kunde delas i chefssjuksköterskesparet ledde till en god 

arbetsmiljö. Det var viktigt att chefsjuksköterskeparet hade en gemensam värdegrund och olika färdigheter 

för att komplettera varandra.  

 

Motiv för studien 

På ett akutsjukhus i Sverige hade delat ledarskap införts vilket innebar att två chefssjuksköterskor delade 

positionen som första linjens chef på en avdelning eller mottagning. Avdelningarna hade tidigare haft en 

chefssjuksköterska och en biträdande chefssjuksköterska. När det blev delat ledarskap slogs funktionerna 

ihop och det blev istället två chefssjuksköterskor med samma mandat. Verksamhetschefen 

(chefssjuksköterskornas chef) på en av klinikerna berättade att delat ledarskap infördes på grund av den 

ohållbara arbetssituationen för chefssjuksköterskorna. Det var orimligt att ensam ha personalansvar för 50-

60 underställda samt ansvar för arbetsmiljön och patientsäkerheten. 

 

Det är av största vikt att chefssjuksköterskor har en god arbetssituation. Idag finns det mycket som tyder på 

att arbetssituationen inte är bra för första linjens chefer inom vården och framförallt inte för 

chefssjuksköterskor som har stora personalgrupper och många krav. Kan delat ledarskap leda till ökad 
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kontroll och stöd och därmed också en bättre arbetssituation? Kunskapen om chefssjuksköterskors 

upplevelser av sin arbetssituation vid delat ledarskap är idag bristfällig.  

 

Syfte 

Studiens syfte var att undersöka hur chefssjuksköterskor på ett akutsjukhus upplever sin arbetssituation vid 

delat ledarskap. 

 

Metod 

Procedur 
För att få information om vilka avdelningar som hade delat ledarskap för chefssjuksköterskor inom 

divisionen på akutsjukhuset kontaktades deras HR-avdelning. Det framkom att det inom divisionen fanns 

fem kliniker som tillsammans innefattade sju vårdavdelningar och en akutmottagning, där sju av dessa hade 

delat ledarskap för chefssjuksköterskorna. Divisionschefen kontaktades för att inhämta tillstånd att 

genomföra studien (Bilaga 1). HR-avdelningen tillfrågades sedan igen om de kunde vara behjälpliga med att 

ta fram namn och kontaktuppgifter till dessa chefssjuksköterskor. 

 

Urval 

Av de 14 chefssjuksköterskorna med delat ledarskap inkluderades de som arbetat mer än ett år som 

chefssjuksköterska på avdelningen/mottagningen, vilket var tio stycken. Dessa kontaktades per telefon där 

de informerades om studien och tillfrågades om deltagande. Tre chefssjuksköterskor tackade nej på grund av 

tidsbrist. Dessa bortfall gjorde att inklusionskriterierna ändrades till att arbetserfarenheten istället skulle 

vara minst fem månader, vilket gjorde att ytterligare en chefssjuksköterska inkluderades. Totalt deltog åtta 

chefssjuksköterskor. Dessa chefssjuksköterskor representerade fem vårdavdelningar och en akutmottagning. 

Chefssjuksköterskorna som deltog i studien var kvinnor i åldrarna 35 - 61 år som hade arbetat som 

chefssjuksköterskor mellan 5 månader och 26 år. Flera av chefssjuksköterskorna hade erfarenhet av att 

arbeta som ensam chefssjuksköterska och några hade varit ensamma under perioder i väntan på att en 

chefssköterskekollega skulle anställas. Några hade arbetat som chefssjuksköterskor tidigare inom samma 

sektion och/eller hade erfarenhet av andra typer av ledarroller så som biträdande chefssjuksköterska eller 

andra ledarroller inom andra verksamheter.  

 

Datainsamling 

För att få en djupare förståelse av chefssjuksköterskornas upplevelse av sin arbetssituation valdes den 

kvalitativa forskningsintervjun där en semistrukturerad intervjuguide konstruerades. (Trost 2010; 

Danielson 2012). Två av de åtta chefssjuksköterskorna intervjuades för att testa intervjuguiden. Efter dessa 

provintervjuer korrigerades frågorna för att bättre besvara syftet samt bli mer öppna för att få ett rikare 

intervjumaterial (Bilaga 2). Dessa två provintervjuer kunde inkluderas i materialet. Författarna genomförde 

intervjuerna enkilt och intervjuade således fyra chefssjuksköterskor var. Intervjuerna var 15-50 minuter 

långa och spelades in på ljudfil. Chefssjuksköterskorna fick själva välja tid och plats för att öka deras 

trygghet och chansen att få ärliga svar (Kvale & Brinkmann 2009). Alla deltagare valde att genomföra 
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intervjun på sin arbetsplats under arbetstid. Några hade stängt av sina arbetstelefoner och intervjuerna 

kunde då utföras ostört, medan andra hade arbetstelefonen på vilket gjorde att det i några intervjuer 

förekom korta avbrott.  

 

Analys 

Som analysmetod valdes kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman 2004) med induktiv ansats (Elo 

& Kyngäs 2008). Alla intervjuer avkodades och försågs med en bokstav: chefssjuksköterska A, 

chefssjuksköterska B osv, i den ordning de intervjuades. Varje intervju transkriberades ordagrant av den 

författare som genomfört intervjun. Ljudfilerna lyssnades återigen igenom för att få med sådant som 

eventuellt missats. De transkriberade intervjuerna bestod av 81 sidor text vilket utgjorde analysenheten. Alla 

intervjuer lästes igenom av båda författarna för att skapa en helhetsbild och kunna identifiera mönster. 

Intervjuerna analyserades sedan en i taget och författarna analyserade först en intervju gemensamt för att 

öka förutsättningen att den resterande analysen genomfördes så likvärdigt som möjligt. Övriga intervjuer 

analyserades enkilt av den författare som genomfört intervjun för att minska risken att viktigt innehåll gick 

förlorat. Analysen genomfördes i en tabell i ordbehandlingsprogrammet Word. De transkriberade 

intervjuerna delades in i meningsenheter som sedan abstraherades och kondenserades för att endast behålla 

det latenta och manifesta innehållet. Vidare försågs varje kondenserad meningsenhet med en kod som 

beskrev meningsenhetens innehåll. Dock blev det väldigt många koder vilket till en början gjorde materialet 

svårhanterligt. Koderna från varje intervju försågs med en egen färg under analysen för få en mer 

överskådlig bild av materialet. Detta gjorde att det var lätt att gå tillbaka till de kondenserade 

meningsenheterna för att kunna presentera resultatet textnära samt för att hämta citat från de ursprungliga 

meningsenheterna. Koderna från alla intervjuer sorterades utifrån likheter och olikheter och de koder som 

hade gemensam innebörd bildade tillsammans underkategorier. Materialet fick dock bearbetas och 

diskuteras mellan författarna åtskilliga gånger innan underkategorier och kategorier föll på plats 

(Graneheim & Lundman 2004). 

 

Etiska överväganden 

Denna studie har utgått från Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav som är: Informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Informationskravet uppfylldes genom att alla 

chefssjuksköterskor som tackat ja till att delta i studien fick skriftlig information om bakgrunden till studien, 

studiens syfte, författarnas institutionstillhörighet och kontaktuppgifter (Bilaga 3). Samtyckeskravet 

uppfylldes genom att sektionschefens tillstånd inhämtades innan studien påbörjades samt att 

chefssjuksköterskorna informerades om att deltagandet var frivilligt och när som helst kunde avbrytas utan 

att orsak till detta behövde anges. Chefssjuksköterskorna tillfrågades även om tillåtelse att bli inspelade på 

ljudfil och fick information om att det insamlade materialet kommer att användas i en forskningsstudie, 

samt att resultatet eventuellt kunde bli publicerat. Författarna var medvetna om risken att deltagandet i 

studien kunde väcka obehagliga tankar och känslor hos deltagarna, dock observerades inget sådant. 

Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att allt material som kunde härledas till en enskild arbetsplats 

eller person avkodades med ett X när materialet transkriberades samt att varje intervju fick en kod A-H. 

Ljudfilerna kommer förvaras inlåst de kommande tre åren där endast författarna har tillgång till materialet 

och detta kommer endast att användas för studien och inte lämnas vidare till obehöriga. Författarna 
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upplevde dock att konfidentialiteten inte helt kunde garanteras eftersom chefssjuksköterskorna samt 

verksamhetschefen visste om att de blev intervjuade.  

 

Resultat 

Analysen resulterade i kategorierna “Krav”, “Kontroll”, “Stöd av att vara två chefssjuksköterskor” samt “Stöd 

från andra” med totalt 11 underkategorier. Kategorier och underkategorier presenteras i tabell 1. Resultatet 

förstärks med citat för att belysa chefssjuksköterskornas upplevelser. 

 

Tabell 1. En översikt över kategorier och underkategorier. 

Kategori Underkategori 

Krav 

Krav från andra 

Krav på sig själv 

Kontroll 

Att uppleva kontroll 

Att inte uppleva kontroll 

Stöd av att vara två 
chefssjuksköterskor 

Vinster med att vara två 
(1+1 =3) 

Risker med att vara två 
(1+1 =1) 

Stöd från andra 

Stöd från andra chefssjuksköterskor 

Stöd från verksamhetschefen 

Stöd från underordnade 

Administrativt stöd 

Stöd hemifrån 
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Krav 

 

Krav från andra 

Chefssjuksköterskorna kände höga krav från överordnade och att uppgifterna oftast skulle lösas med kort 

varsel. De beskrev att arbetsbelastningen ökade i perioder och att det då kunde bli långa arbetsdagar. 

Chefssjuksköterskorna upplevde att de hade krav på sig att bemanna avdelningen dygnet runt och 

bemanningen blev extra svår under vårvintern då det var mycket frånvaro i personalgruppen på grund av 

sjukdom och vård av sjukt barn. Dessutom upplevde chefssjuksköterskorna att de underställda ibland hade 

krav som chefssjuksköterskorna inte tyckte ingick i sitt uppdrag. Chefssjuksköterskorna kände att de skulle 

stå till förfogande dygnet runt eftersom de hade det yttersta arbetsmiljöansvaret. Chefssjuksköterskorna 

kände sig även stressade när de inte visste vad de hade för förväntningar på sig och hade även vant sig vid 

att aldrig bli riktigt färdiga med arbetet, men försökte se till att inte ha dåligt samvete för det.  

 

“// det finns där i bakgrunden hela tiden att, för vi ska faktiskt ju bemanna, vi har ett krav på oss att hålla 

öppet, ehm, våra platser, och patienter kommer i alla fall, så vi hittar ju lite lösningar ändå” 

 (Chefssjuksköterska A).  

 

Krav på sig själv 

Chefssjuksköterskorna upplevde även krav på sig själva att vara goda förebilder för de underställda och det 

innebar bland annat att komma klockan sju på morgonen, att vara flexibel och visa sig mycket ute på 

avdelningen. Chefssjuksköterskorna ville hinna med så mycket som möjligt och utföra ett bra jobb och 

ansåg att uppdraget som chef innebar att dörren alltid skulle stå öppen för de underställda. De 

chefssjuksköterskor som var nya i chefsrollen uppgav högre krav på sig själva eftersom anledningen till 

varför de hade blivit chefer just var för att kunna påverka de underställdas arbetssituation och för att 

utveckla vården. 

 

“// och det tycker jag är superviktigt att man, börjar jag sju på morgonen då ska jag vara här sju på 

morgonen, jag kan inte bara för att jag är chef glida in lite hur som helst, utan man måste ju liksom 

finnas ute bland medarbetarna och visa att det jobbet de gör är viktigt” (Chefssjuksköterska G). 

 

Kontroll 

 

Att uppleva kontroll 

Upplevelsen var att chefsuppdraget var för stort och tungt för att vara ensam chefssjuksköterska och att det 

delade ledarskapet var ett måste på grund av den stora arbetsmängden. En del chefssjuksköterskor ansåg att 

det gick att vara ensam chef men att det inte var bra i längden, medan andra upplevde att det var helt 

omöjligt att vara ensam chef. Chefssjuksköterskorna upplevde att det delade ledarskapet gjorde att de till 

viss del kunde styra över sitt arbete och ha kontroll över sin egen och deras underställdas arbetssituation. 

Chefssjuksköterskorna ansåg ändå inte att de hann med allt de skulle vilja, men trodde ändå att de hade mer 

tid att vara utvecklande ledare för sina underställda tack vare det delade ledarskapet. 
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Det upplevdes även viktigt att få vara med i beslutsprocesser när nya saker bestämdes uppifrån för att lättare 

kunna motivera både sig själva och sina underställda vid förändringsarbeten. Chefssjuksköterskorna 

upplevde att det under perioder när arbetsmängden var mindre fanns mer utrymme att planera och arbeta 

mer långsiktigt. Chefssjuksköterskorna berättade även att de ibland kunde delegera uppgifter till sina 

underställda för att få avlastning.  

 

En del chefssjuksköterskor ansåg att det var en frihet att kunna arbeta hemifrån medan andra aldrig skulle 

ta med sig arbetet hem och istället tyckte det var bättre att stanna kvar längre på jobbet. Många av 

chefssjuksköterskorna tyckte det var mycket viktigt att släppa jobbet helt när de var lediga. Det viktigaste 

var att chefssjuksköterskeparet själva fick bestämma hur de ville lägga upp arbetet.  

 

För att kunna kontrollera arbetssituationen vid långvarig arbetsbelastning uppgav chefssjuksköterskorna 

att det var viktigt att ha simultanförmåga. De kunde uppleva stress men inte på ett negativt sätt utan 

uppgav att stressen kunde vara en drivkraft som gjorde att de kunde fokusera och strukturera upp arbetet 

bättre. För att hantera att det var mycket arbete periodvis måste chefssjuksköterskan sätta gränser och 

ibland var de helt enkelt tvungna att planera in ledig tid även under perioder då det var hög 

arbetsbelastning. Det skapade stress hos chefsjuksköterskorna om deras underställda mådde psykiskt 

dåligt och behövde mycket stöd. Risken var då att chefssjuksköterskan blev som en kurator och måste sätta 

gränser genom att slussa underställda vidare till företagshälsovården eller vårdcentralen.  

 

“ // när man är två så kan man ju också ge varandra ja men nu kan du faktiskt sitta hemma idag och 

jobba med det där eller du kan komma lite senare så är jag här tidigt så att vi kan ju också ge varandra 

lite mer frihet när, när vi är två” (Chefssjuksköterska F).  

 

Att inte uppleva kontroll 

Chefssjuksköterskorna upplevde svårigheter med bemanningen på grund av att det i nuläget var svårt att 

rekrytera sjuksköterskor. Chefssjuksköterskorna upplevde även stress vid rekryteringen för att de ville hitta 

bra underställda för att kunna uppfylla kravet att alltid hålla avdelningen öppen. Bemanning och rekrytering 

tog mycket tid som chefssjuksköterskorna hellre ville lägga på sina underställda. Besparingskrav och 

neddragningar av personal upplevdes också som stressande eftersom chefssjuksköterskorna kunde känna 

oro för patientsäkerheten.  

 

Chefssjuksköterskorna upplevde att beslut ofta togs över huvudet och att möjligheterna att påverka var liten. 

De upplevde även att arbetsgivaren valde fel personer vid rekryteringen av chefssjuksköterskor. 

Chefssjuksköterskorna upplevde att det var svårt att bedöma och styra över hur lång tid vissa 

arbetsuppgifter som exempelvis ren administration kunde ta. De nämnde även flera återkommande 

arbetsuppgifter som de inte kunde styra över som exempelvis lönerevisioner, läkemedelsrevisioner och 

kvalitetsmätningar. Chefssjuksköterskor som var nya i chefssjuksköterskerollen upplevde mer osäkerhet och 

kände sig oftare otillräckliga än de som hade arbetat länge som chefer. De nya chefssjuksköterskorna 

upplevde att det var svårt att påverka arbetssituationen eftersom de inte hade hunnit få kontroll över 
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arbetsuppgifternas upplägg. När det var många verksamhetsförändringar gjorde det att 

chefssjuksköterskorna ofta fick arbeta mer med att “släcka bränder” än med strategiskt arbete.  

 

Chefssjuksköterskorna upplevde att arbetsuppgifterna aldrig tog slut eftersom det hela tiden kom in nya 

ärenden att planera och åtgärda. Tidsåtgången för uppdraget beskrevs vara 40-45 timmar i veckan men att 

det krävde en bra planering. Chefssjuksköterskorna upplevde ändå att de inte hann med arbetet. På ett sätt 

upplevdes det som att arbetet pågick dygnet runt. Chefssjuksköterskorna kunde även känna stress när de 

inte hade riktig kontroll över arbetet till exempel när de inte hunnit titta igenom mailen eller när planerade 

arbetsuppgifter inte hunnit bli klara. Det var en stress att känna att det som inte hanns med ena dagen 

väntade nästa dag, till skillnad från jobbet som sjuksköterska där arbetet togs över av någon annan. 

 

“//det är ju 24 timmar om dygnet och sju dagar i veckan som man är tillgänglig mer eller mindre” 

(Chefssjuksköterska C). 

 

Även underställda som inte skötte sig, som kom för sent eller som pratade illa om arbetsplatsen och hade 

dålig arbetsmoral tog mycket tid och energi från chefssjuksköterskorna vilket upplevdes som stressande. 

Chefssjuksköterskorna önskade att deras underställda skulle må bra och när så inte var fallet på grund av 

arbetssituationen så kände sig chefssjuksköterskorna otillräckliga.  

 

Stöd av att vara två chefssjuksköterskor 

 

Vinster med att vara två (1+1 =3) 

Personkemin upplevdes som viktigt och att chefssjuksköterskorna kompletterade varandra och att båda var 

lika engagerade i verksamheten. Chefssjuksköterskorna uppgav att de spenderade mycket tid tillsammans, 

mer än med sin partner, och ofta satt de fysiskt nära varandra och det var därför viktigt att trivas ihop. 

Chefssjuksköterskorna upplevde att samarbetet i delat ledarskap inte skulle fungera om de hade haft olika 

värderingar. Chefssjuksköterskorna kunde ha skilda åsikter men det var viktigt att det fanns en ömsesidig 

respekt.  

 

“// mm jag tycker att vi har ett bra samarbete och det är väl att vi är rätt så lika som personer och vi ser 

på saker på väldigt lika sätt, eh jag tror inte att det skulle gå så bra som det gör just nu om det var så att 

vi inte var, alltså om vi inte hade samma syn på vad vi vill och på människor och på relationer över huvud 

taget//” (Chefssjuksköterska H). 

 

Det upplevdes även viktigt att vara enade inför sina underställda och inte ifrågasätta varandra inför dem. 

Ibland kunde chefssjuksköterskorna tycka olika och då var det viktigt att vara överens innan information 

vidarebefordrades till de underställda. När chefssjuksköterskorna var två kunde de lättare hantera 

arbetsbördan genom att diskutera med varandra och få mer välgrundade beslut. Men även att tycka för lika 

kunde upplevas som begränsande eftersom det ibland kunde vara bra att ha olika perspektiv när beslut 

skulle tas. Att ha olika roller i chefssjuksköterskeparet kunde upplevas som någonting positivt och att 
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chefssjuksköterskorna då kunde komplettera varandra. Generellt ansåg chefssjuksköterskorna att de 

kompletterade varandra väl i det delade ledarskapet.  

 

Chefssjuksköterskorna upplevde även att det var bra att vara två för att undvika stress. De upplevde inte lika 

mycket stress på sin nuvarande arbetsplats som de gjort som chefer på andra arbetsplatser och att detta 

troligen var tack vare det delade ledarskapet. Något som ofta återkom var att det var bra att dela ledarskapet 

med någon med samma mandat och att vara två som fattade svåra beslut gemensamt. Det upplevdes även 

som en styrka att vara två vid möten med verksamhetschefen och ledningsgruppen. Chefssjuksköterskorna 

kunde även peppa varandra när det var motgångar. 

 

“// det är så fantastiskt bra att ha nån kollega som man kan bolla med också att ja men hur gör vi det här 

personalärendet, hur gör vi den här rutinen, hur gör vi när vi inte lever upp till våra kvalitetsmål och så, 

så att delat ledarskap är ju också verkligen att ha en nära kollega som är, där man har ett otroligt stort 

utbyte av varandra och liksom bollplank och utbyte av erfarenheter och så” (Chefssjuksköterska F).  

 

Stödet från chefssjuksköterskekollegan var speciellt viktigt för de som var nya i chefsrollen. Som ny kunde 

chefssjuksköterskorna vara oroliga för kunskapsskillnader mellan sig och sin kollega, men allt eftersom 

tiden gick insåg de att olika erfarenheter också kunde vara en tillgång. De mer erfarna chefssjuksköterskorna 

uppgav att de ofta lyfte fram sina oerfarna chefssjuksköterskekollegor och blev som en mentor till den nya 

kollegan. Det var viktigt att ha en öppen och ärlig kommunikation och hela tiden stämma av med varandra 

för att det delade ledarskapet skulle fungera. Chefssjuksköterskor med lång erfarenhet var inte rädda att 

säga till om de tyckte annorlunda än chefssjuksköterskekollegan. 

 

Chefssjuksköterskorna delade upp vissa arbetsuppgifter men arbetade även mycket tillsammans. Det 

vanligaste var att de delade upp sina underställda i hälften var, så att en chefssjuksköterska var närmsta chef 

till hälften av de underställda vilket blev 25-60 personer. Andra chefssjuksköterskepar delade inte upp 

personalgruppen på grund av att avdelningen hade haft problem med konflikter och därför ville de undvika 

att dela på gruppen. Dock måste chefssjuksköterskorna dela upp personalgruppen rent formellt eftersom de 

underställda endast fick ha en chef angiven på anställningsavtalet. Flera chefssjuksköterskepar genomförde 

utvecklingssamtal gemensamt och även om det tog längre tid så såg de en vinst i att inte behöva återberätta 

allt för varandra och att personliga tolkningar minimerades. Vissa övriga personalfrågor begränsades till en 

chefssjuksköterska för att behålla en röd tråd genom personalärenden.  

 

“// det som kanske är den största vinsten med eller det som jag tänker som verkligen är den stora 

skillnaden är att man delar, vi har i alla fal gjort så att vi delat på personalgruppen, rakt av//” 

(Chefssjuksköterska D).  

 

Ytterligare ett sätt att dela på arbetsansvaret var att chefssjuksköterskorna växlade mellan att vara operativa 

en vecka och sedan administrativa en vecka. Fördelen med detta var att chefssjuksköterskorna fick mer tid 

att arbeta ostört under veckan som de var administrativa eftersom den andra chefssjuksköterskekollegan då 

arbetade mer golvnära och tog det akuta som dök upp. Ett av chefssjuksköterskeparen hade också en 
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mottagning som ingick i chefsansvaret och växlade då mellan att ha ansvar för avdelningen två veckor och 

mottagningen två veckor. 

 

Chefssjuksköterskorna delade även upp huvudansvaret för olika områden mellan sig utifrån vilket intresse 

de hade. Chefssjuksköterskorna upplevde att det var en fördel att dela upp ansvarsområden eftersom inte 

båda chefssjuksköterskorna behövde gå på alla möten. En chefssjuksköterska kunde då nästan alltid vara 

närvarande på avdelningen/mottagningen. De uppgav att de kunde dela upp sig och arbeta lite olika tider, 

till exempel att en kom tidigt på morgonen och den andra lite senare. I vissa fall upplevde 

chefssjuksköterskorna att de var tvungna att vara borta samtidigt, som till exempel vid ledningsmöten, men 

annars deltog chefssjuksköterskorna på möten inom det område de hade huvudansvar för. I början av delat 

ledarskap upplevde båda chefssjuksköterskorna att de skulle ha kontroll på allting, men efter ett tag kunde 

de släppa på ansvaret.  

 

Vissa saker som exempelvis rekryteringen utförde chefssjuksköterskorna gemensamt eftersom det upplevdes 

som viktigt att båda kände att rätt personer anställdes. Även svåra samtal med de underställda utfördes 

gemensamt för att visa att chefssjuksköterskorna var överens. Det upplevdes som en stor skillnad att vara 

två eftersom chefssjuksköterskorna då hann arbeta mera långsiktigt. Chefssjuksköterskorna uttryckte att det 

var roligt att komma till jobbet och arbetet upplevdes som stimulerande, varierande och utvecklande. Även 

de chefssjuksköterskor som inte gillade chefsjobbet, tyckte ändå att det var kul och lärorikt att samarbeta 

med chefssjuksköterskekollegan i delat ledarskap. Chefssjuksköterskorna upplevde att deras kollegor som 

inte arbetat i delat ledarskap slutade ganska snart efter att de hade blivit chefer och trodde att delat 

ledarskap skulle kunna göra att de stannade kvar längre på chefsposterna.   

 

Risker med att vara två (1+1 =1) 

Chefssjuksköterskorna upplevde att risken med delat ledarskap var att chefssjuksköterskorna jobbade 

dubbelt och att de därför inte fick vinsten av att vara två. Chefssjuksköterskorna kunde på ett sätt tycka att 

det hade varit enklare om de hade varit ensamma chefer eftersom chefssjuksköterskorna då hade kunnat 

göra som de ville, medan de i det delade ledarskapet var tvungna att komma överens innan beslut kunde 

fattas. Om chefssjuksköterskorna hade enats om något som inte stämde överens med den egna 

uppfattningen så kunde detta skapa en inre konflikt. Om samarbetet mellan chefssjuksköterskorna i 

chefsparet fungerade dåligt var det bättre att arbeta ensam som chef.  

 

“//man kan tycka olika, men att man uppskattar och har respekt för varandra, annars fungerar det inte 

och det är otroligt krävande när det inte fungerar, då kan man lika gärna vara ensam, mycket hellre 

faktiskt” (Chefssjuksköterska  E).  

 

Arbets- och ansvarsfördelningen upplevdes inte alltid som enkelt i delat ledarskap och ju mer olika 

chefssjuksköterskorna tyckte och tänkte desto mer struktur krävdes det i arbetet. Det var viktigt att det fanns 

någon form av uppdelning men chefssjuksköterskorna upplevde att vissa arbetsuppgifter ändå kunde 

överlappa varandra. Eftersom båda chefssjuksköterskorna hade ansvar för allting som helhet upplevde de att 

det kunde uppstå krockar och osäkerhet kring vem som gjorde vad. För att arbetet skulle fungera tyckte de 
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även att det var viktigt att båda var självständiga och kunde ta enskilda beslut. Chefssjuksköterskorna 

upplevde att det var en utmaning att hålla varandra informerade utan att arbeta dubbelt, och 

mailkorrespondensen var exempel på en sådan informationsutmaning.  

 

“ // och sen behöver man ju vara informerad från den andra och det är väl egentligen där som jag tänker 

hur hittar man ett bra sätt för det så att det inte blir eh dubbelt eller att man, det man gör, hur håller man, 

svårigheten är ju att hålla varandra informerade om det som händer” (Chefssjuksköterska D). 

 

En annan risk med att vara två upplevdes vara att chefssjuksköterskorna kunde bli som en “pappa” och en 

“mamma” så att de underställda gick till den ena eller till den andra för att få som de ville. 

Chefssjuksköterskorna kunde se en risk med delat ledarskap om någon tog den ledande rollen och blev mer 

populär hos de underställda och att den andra då fick stå tillbaka. Det upplevdes även viktigt att en 

chefssjuksköterska inte ville framstå som bättre än den andra och tog åt sig äran för goda resultat. 

Chefssjuksköterskorna nämnde att det fanns en risk för revirtänk i delat ledarskap, när de ville ha hand om 

vissa saker själva. Ibland upplevdes stödet och lojaliteten mot chefssjuksköterskekollegan kunna gå för långt 

om de kände att de var tvungna att skydda sin kollega som inte skötte sitt jobb.  

 

När chefssjuksköterskan fått en ny chefssjuksköterskekollega upplevdes all tid som fanns över gå till att lära 

upp den nya kollegan. Chefssjuksköterskor som ofta bytt kollega trodde att situationen skulle ha varit 

annorlunda om de haft samma kollega under en längre tid. Chefssjuksköterskorna berättade att det tog lång 

tid att komma in i chefsrollen och att det tog ungefär ett år innan de lärt känna varandra, klargjort vad de 

ville gemensamt, fått ett gott samarbete och innan effekten av att vara två märktes. De som var nya i 

chefsrollen upplevde att det ofta blev den med mest erfarna som fick bestämma när beslut skulle tas.  

 

“// man måste ta sig tiden eh och det tar tid i början innan man får den här spinoff-effekten när det liksom 

blir ett plus ett blir tre istället för ett plus ett blir ett (Chefssjuksköterska E).  

 

Stöd från andra 

 

Stöd från andra chefer 

Chefssjuksköterskorna upplevde stort stöd från andra chefssjuksköterskor, både inom den egna kliniken där 

de medverkade i samma ledningsgrupp och även från övriga chefssjuksköterskor inom sektionen. 

Chefssjuksköterskorna upplevde att de kunde kontakta varandra för att diskutera saker och att det i vissa fall 

kunde vara bra att prata med någon annan än sin närmaste kollega. De önskade dock ett utökat samarbete 

mellan chefssjuksköterskorna inom sektionen. Även stödet från sektionschefen (läkarchefen) upplevdes vara 

gott. Chefssjuksköterskorna kunde också känna stöd från sin tidigare chef eller från vänner som var chefer.  

 

“ //tycker jag har jättebra chefssjuksköterskor nu, att jag tänker nog att jag skulle, jag kan ringa nästan, 

ja men i stort sett till vem som helst av chefskollegorna inom X och när jag har varit själv så har jag också 

gjort det” (Chefssjuksköterska D). 
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Stöd från verksamhetschefen 

Chefssjuksköterskorna tyckte att det var en förutsättning att verksamhetschefen (chefssjuksköterskornas 

chef) tyckte att delat ledarskap var bra och delgav båda chefssjuksköterskorna samma information. 

Chefssjuksköterskorna upplevde att stödet från verksamhetschefen var bra eftersom chefen hade en stor 

förståelse för verksamheten och inte var inne och petade i detaljer utan gav chefssjuksköterskorna 

förtroendet att driva avdelningen/mottagningen. Chefssjuksköterskorna kände även att de kunde vända sig 

till verksamhetschefen om det fanns oro för någonting gällande arbetsmiljön och att chefen då alltid 

lyssnade och oftast lät dem förverkliga sina idéer. Chefssjuksköterskorna menade att verksamhetschefen 

kunde se direkt om de inte mådde bra och då kunde säga åt dem att vila eller ta ledigt. Det nämndes även att 

chefssjuksköterskor till och med hade sökt tjänsten på grund av verksamhetschefen. 

 

“Och även det här att, hon ser direkt på en, om man inte mår helt hundra och då, liksom du ska vila eller 

vad är man och sådär så att det känner jag hundra procent supportad” (Chefssjuksköterska B). 

 

Alla chefssjuksköterskor var inte lika nöjda med stödet från verksamhetschefen. De hade förtroende för 

chefen, men önskade ett mer aktivt stöd och coaching i sitt ledarskap. Chefssjuksköterskorna ansåg även att 

ansvaret låg på de själva att vara tydliga mot sin chef om vilket typ av stöd de behövde. 

 

“// från min egen chef så kan jag tycka att vi skulle behövt lite mer stöd faktiskt för att jag tycker att, men 

hon är också så otroligt belastad och har så mycket så att då får man i så fall liksom, ibland får man ju 

också då vara tydlig med att vad är det för stöd jag behöver, och i vilka frågor och där så att då får man 

ju, ja fråga efter det också //” (Chefssjuksköterska F). 

 

Stöd från underställda 

Chefssjuksköterskorna upplevde att det tog tid att bygga upp förtroendet hos de underställda. Även om 

chefssjuksköterskorna inte i första hand sökte stöd hos sina underställda så upplevdes det ändå som att de 

förmedlade omsorg och omtanke, vilket framförallt märktes då chefssjuksköterskorna varit ensamma eller 

haft en ny kollega att introducera. Chefssjuksköterskorna upplevde även att de underställda var mogna och 

självständiga. Det upplevdes också som att de underställda kunde ta chefssjuksköterskorna för givna men 

detta kunde även upplevas som ett stöd eftersom chefssjuksköterskorna då kände att de underställda 

uppskattade att de fanns på plats. Chefssjuksköterskorna berättade även att de underställda kunde komma 

och anförtro sig vilket uppfattades som att de underställda hade förtroende för chefssjuksköterskorna. Det 

upplevdes som viktigt med återkopplingen från de underställda och när chefssjuksköterskorna hade nya 

förslag var personalen oftast med på det.  

 

“// jag har X:s bästa medarbetarenkät eh jag har eh nittiosju av hundra möjliga punkter på förtroende för 

närmaste chef så att den jag har absolut stöd” (Chefssjuksköterska G).  

 

Men chefssjuksköterskorna kunde även uppleva att de underställda kunde vara missnöjda med beslut och ha 

mycket klagomål när de inte delgivits information, till exempel när förändringar skett eller när det uppstått 
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missförstånd. När ledarskapet ifrågasattes kände chefssjuksköterskan sig tvungen att kliva fram och visa vem 

som bestämde.  

 

Administrativt stöd 

Som ny chefssjuksköterska erbjöd sjukhuset en chefsutbildning vilket upplevdes som ett stort stöd, dels 

genom att ny kunskap förvärvades men också för att chefssjuksköterskorna träffade andra 

chefssjuksköterskor i samma situation. Förutom chefsutbildning nämndes även möjligheten till en personlig 

coach och möjligheten att få handledning i grupp som sätt att få stöd. De som var nya i chefsskapet önskade 

att det funnits mer tid att gå kurser för att få verktyg till chefsskapet. Chefssjuksköterskorna upplevde ett 

bristande stöd från IT, och att det var de själva som fick installera datorer och telefoner. Även stödet från 

HR-avdelningen ansågs vara undermåligt, trots att det fanns en personalspecialist som skulle stötta och ge 

avlastning så var upplevdelsen att den funktionen snarare gav mer jobb än avlastade.  

 

“// ehm man sitter liksom inne och håller på med lönerevisioner, skriver på papper, det är otroligt mycket 

krångel eh man tror att man ska få hjälp av HR med sådana här ehm eh ja administrativa saker men det 

får man inte utan det landar tillbaka i knät på en själv hela tiden” (Chefssjuksköterska G). 

 

Stöd hemifrån 

Det var inte bara jobbet och chefsskapet som påverkade chefssjuksköterskornas arbetssituation. Stress 

kunde även bero på hemmasituationen, till exempel att ha små barn kunde leda till en känsla av att inte 

räcka till på alla plan. Stödet hemifrån var väldigt viktigt och chefssjuksköterskorna ansåg att chefsarbetet 

inte skulle fungera utan en förståelse hemifrån eftersom arbetet i perioder kunde innebära stor arbetsmängd 

och långa dagar. Att kunna “bolla” saker med sin partner och sina vänner upplevdes som ett stort stöd. 

Återhämtning och träning nämndes också som nödvändigt för att klara av arbetet som chefssjuksköterska 

och för att inte “kliva över kanten”.  

 

“// för det kan ju också växla också tänker jag över tid att under perioder så behöver man jobba mera och 

en del perioder mindre då behöver man ju också förståelse i ens familj för det” (Chefssjuksköterska D). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Kvalitativ innehållsanalys fokuserar på tolkningar av texter och används ofta inom vårdvetenskap (Lundman 

& Hällgren Graneheim 2012). Syftet i vår studie var att studera hur chefssjuksköterskor med delat ledarskap 

på ett akutsjukhus upplever sin arbetssituation och därför valdes en kvalitativ intervjustudie och 

innehållsanalys med induktiv ansats vilket innebar en förutsättningslös analys av intervjutexterna (Elo & 

Kyngäs 2008). För att uppnå detta utformades en semistrukturerad intervjuguide som bestod av öppna 

frågor med relevanta ämnesområden för att svara på syftet (Bilaga 2). Genom detta tillvägagångssätt anser 

författarna att resultatet belyser undersökningsområdet väl. Författarna hade kunskap om Karasek och 

Theorells krav-kontrollmodell samt Johnsons dimension om stöd (Nyberg et al. 2005; Theorell & Kecklund 



   16 

2010) inför studien, vilket kan ha påverkat både utformningen av intervjuguiden och tolkningen av 

intervjutexterna. En möjlighet hade varit att använda deduktiv ansats vilket innebär att innehållsanalysen 

utgår från redan existerande teori eller modell (Elo & Kyngäs 2008) och då utgått från krav-kontroll-

stödmodellen i vår analys. Men utifrån att vi öppet ville studera chefssjuksöterskornas upplevelser valdes 

induktiv ansats. 

 

Underkategorier och kategorier som framkommit under analysprocessen stämmer väl överens med de 

upplevelser och åsikter chefssjuksköterskorna uppgav vid intervjutillfällena. Det var en fördel att alla steg i 

forskningsprocessen, det vill säga intervjuer, transkribering och analyser av materialet utfördes av samma 

personer, då risken för feltolkningar minimerades samt nyanser som framkommit i intervjusituationen inte 

gick förlorade. Det finns dock alltid en risk att egna tolkningar färgas i resultatet även om detta är omedvetet 

(Lundman & Hällgren Graneheim 2012). Det är därför viktigt att nämna att båda författarna är 

sjuksköterskor varav den ena arbetat under en kort period på en av de undersökta avdelningarna och 

därmed varit anställd av en av de intervjuade chefssjuksköterskorna. Detta innebär att författarna hade en 

viss förkunskap och insyn i den undersökta verksamheten. För att i möjligaste mån minimera egna 

tolkningar har båda författarna läst igenom hela intervjumaterialet och diskuterat kondenserade 

meningsenheter och koder. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) går det inte att helt sätta 

förförståelsen åt sidan, därför kan det vara bra att utnyttja den istället. Författarnas kunskap kan således ha 

bidragit till en djupare förståelse av fenomenet som utan denna förförståelse skulle ha gått förlorad. 

 

Resultatet avspeglar de åtta chefssjuksköterskorna som intervjuats i denna studie och urvalskriterier samt 

bortfall har påverkat resultatet. De tre chefssjuksköterskorna som tackade nej uppgav tidsbrist som 

anledning till detta. Kanske hade deras medverkan påverkat resultatet på ett annat sätt. Eftersom det var 

chefssjuksköterskornas upplevelser som skulle studeras ansågs de behöva en viss erfarenhet av att ha 

arbetat i delat ledarskap, annars förelåg en risk att chefssjuksköterskorna istället skulle uppge vilka 

förhoppningar de hade på delat ledarskap. Till en början exkluderades därför fyra chefssjuksköterskor, dock 

inkluderades ytterligare en chefssjuksköterska när urvalskriteriet för erfarenhet utökades till fem månader 

istället för ett år. Tidpunkten för intervjuerna kan också ha påverkat resultatet då arbetsbelastningen för 

chefssjuksköterskorna såg olika ut vid olika tider på året.  

 

Att alla deltagande chefssjuksköterkor var kvinnor gör att upplevelsen av fenomenet endast kunde belysas 

från ett kvinnligt perspektiv, vilket i och för sig kan vara relevant i denna kontext då författarna har 

uppfattningen att många chefssjuksköterskor är just kvinnor. Chefssjuksköterskornas åldersspann varierade 

mellan åldrarna 35-61 år med olika grad av chefserfarenhet vilket ökade förutsättningen att få en bredare 

förståelse av fenomenet. 

 

Det faktum att författarna delade på intervjuerna och utförde dessa var för sig, men utifrån samma 

frågeguide kan ha lett till att chefssjuksköterskorna fått olika följdfrågor men också att författarna fått ett 

bredare perspektiv av upplevelser. Frågorna tolkades ibland olika av chefssjuksköterskorna och ibland 

upplevde författarna svårigheter när chefssjuksköterskornas svar tydde på missförstånd. Författarna hade 

då svårt att avgöra om frågan skulle ställas om på ett nytt sätt eftersom risken fanns att intervjun då blev för 
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“styrd”. Författarnas intervjuteknik och skicklighet har naturligtvis inverkat på chefssjuksköterskornas 

berättelser då författarna av misstag kan ha avbrutit eller på annat sätt signalerat till dem att deras svar varit 

tillräckligt. Författarnas intervjuteknik förbättrades allt eftersom, vilket kan ha gjort att de senare 

intervjuerna fångade djupet av fenomenet på ett bättre sätt än de första intervjuerna. Då författarna båda 

var noviser i både intervjukonst och analysmetod kan detta ha lett till bortfall av relevant information.  

 

Under analysen har författarna stött på ett antal svårigheter. Det var ibland svårt att förstå 

chefssjuksköterskorna när de t ex tappade tråden eller när de använde liknelser, vilket gör att det finns en 

risk att författarna har missförstått vad chefssjuksköterskorna ville säga. Författarna frågade varje 

chefssjuksköterska om det var möjligt att återkomma om något behövde kompletteras och likaså 

informerades chefssjuksköterskorna att de kunde höra av sig till författarna om de hade något mer att 

tillägga. Författarna har bett ett par chefssjuksköterskor om kompletterande uppgifter som handlade om 

åldern. Ingen av chefssjuksköterskorna har hört av sig med ytterligare information. Det finns även en risk att 

författarna tolkat chefssjuksköterskornas svar olika vilket också kan ha påverkat resultatet. En annan 

svårighet var att författarna under analysens gång fick ett stort antal koder och att det därför var svårt att 

kategorisera. Under hela forskningsprocessen har författarna varit noga med att verifiera resultatet med 

varandra. Resultatet skall förstås i sin kontext och kan inte generaliseras. 

 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att undersöka hur chefssjuksköterskor på ett akutsjukhus upplever sin arbetssituation vid 

delat ledarskap. Resultatet av vår studie visade att chefssjuksköterskornas upplevelser av sin 

arbetssituationen vid delat ledarskap var beroende av balansen mellan krav, kontroll och stöd. 

Chefssjuksköterskorna upplevde krav från andra och sig själva som påverkade deras arbetssituation. Dock 

upplevde de till viss del kontroll över sin arbetssituation och det berodde många gånger på det delade 

ledarskapet. Att ha eller inte ha stöd påverkade också chefssjuksköterskornas upplevelse av sin 

arbetssituation vilket också i högsta grad hängde ihop med det delade ledarskapet. Det kunde vara ett stort 

stöd och en stor vinst att vara två i chefsskapet, att “ett plus ett blev tre”. Det fanns dock en del risker med 

delat ledarskap, om chefssjuksköterskorna inte upplevde stöd av varandra så uteblev vinsten av att vara två 

och då upplevdes till och med det delade ledarskapet som negativt, att “ett plus ett blev ett”. 

 

Utifrån Karasek och Theorells modell om balansen mellan krav och kontroll tyder resultatet på att det var 

viktigt att chefssjuksköterskorna upplevde att de hade hög mental belastning (höga krav) men samtidigt 

hade en känsla av möjlighet att påverka sin arbetssituation (hög kontroll). Chefssjuksköterskornas 

arbetssituation kan särskilt tydliggöras när Johnsons dimension om socialt stöd tillämpas (Nyberg et al. 

2005). Om höga krav, hög kontroll och gott socialt stöd var uppfyllt upplevde chefssjuksköterskorna i vår 

studie arbetssituationen som god. Vi drar också slutsatsen att det var just det delade ledarskapet som 

bidrog till ökat stöd och ökad kontroll. Chefssjuksköterskorna hade också en tro på att delat ledarskap 

kunde göra att fler chefssjuksköterskor arbetade kvar som chefer.  

 

I och med att vårdbehovet ökar så ökar även behovet av sjukvårdspersonal och därmed också chefer och 

ledare inom vården och hittills har hälso- och sjukvården varit organiserad med relativt få ledare med 
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många underställda (Carlström 2009). Om vårdchefer har många underställda går det åt mycket tid till 

uppföljningar och att förmedla information (Andersson-Felé 2003). Chefer i kvinnodominerade 

verksamheter så som vård och omsorg har i allmänhet fler underställda än chefer i mansdominerade 

verksamheter. Enhetschefer i mansdominerade verksamheter har i snitt 18 underställda medan 

enhetschefer i kvinnodominerade verksamheter i snitt har 55 underställda (Regnö 2013). Detta var inget 

undantag i vår studie, där det framkom att chefssjuksköterskorna på en avdelning/mottagning hade mellan 

50-120 underställda. Chefssjuksköterskrona upplevde då att det var en förutsättning att vara två 

chefssjuksköterskor för att hinna med uppdraget och ha en dräglig tillvaro och det var ju också därför en av 

deras verksamhetschefer hade infört delat ledarskap. I en rapport av Andersson-Felé (2003) överskreds 

vårdchefers arbetstid redan när de hade över 30 underställda. Ju fler underställda desto mindre tid fanns 

det att hinna ge de stöd. Vidare visar rapporten att vårdchefer som hade 15 underställda lade en timme per 

dag på personalplanering vilket minskade tiden med de underställda.  

 

Chefer inom vård och omsorg är ofta klämda mellan krav från olika håll, det kan vara förväntningar från 

överordnade, underställda, patienter och deras anhöriga. Vårdchefer ska både vara samordnare, 

inspiratörer, vägvisare, förebilder och även hinna stödja sina underställda och för att klara av detta är det 

viktigt att vara synlig och finnas på plats (Andersson-Felé 2003). Chefssjuksköterskor ska även följa 

övergripande riktlinjer för verksamheten, hålla budget och utveckla både verksamheten och sina 

underställda (Regnö 2013). Detta beskrevs även av chefssjuksköterskorna i vår studie som upplevde krav 

både från sig själva och andra. Med hjälp av delat ledarskap ökade chefssjuksköterskornas upplevelse av 

kontroll och därmed deras känsla av en hanterbar arbetssituation. Chefssjuksköterskorna upplevde ändå 

inte att de hann med det de skulle göra (eller ville hinna med) vilket kan hänga ihop med sjukvårdens krav 

på effektiviseringar och besparingar. Inom vård och omsorg finns krav på att upprätthålla samma eller högre 

kvalitet trots oförändrade eller minskade resurser (Carlström 2009) vilket kan förklara varför 

chefssjuksköterskorna i vår studie kände sig otillräckliga trots det delade ledarskapet. Frustrationen som 

chefssjuksköterskorna upplevde med rekrytering och bemanning hänger troligtvis ihop med bristen på 

kontroll. Att det till exempel är svårt att rekrytera sjuksköterskor är svårt att påverka för en 

chefssjuksköterska. Enligt Regnö (2013) har ofta makt och ansvar skiljts åt i kvinnodominerade 

verksamheter. Chefer inom vård och omsorg har ofta stort ansvar för verksamheten men har samtidigt små 

möjligheter att påverka beslut, resursfördelning och bemanning vilket även chefssjuksköterskorna i vår 

studie uppgav.  

 

Var tionde svensk upplever idag (2012/2014) besvär till följd av arbetet där stress och psykisk ohälsa är den 

vanligaste orsaken, och kvinnor uppger mest besvär (Arbetsmiljöverket 2014). Många psykiska krav i 

kombination med små kontrollmöjligheter och låg grad av socialt stöd ökar dessutom risken för hjärt-

kärlsjukdom. Att förbättra arbetsmiljön skulle vara lika effektivt som kolesterolsänkning och 

blodtrycksbehandling på folkhälsonivå. Genom större möjligheter att påverka och öka det sociala stödet 

skulle sjukfrånvaron kunna minska och den självupplevda hälsan öka. Bristen på socialt stöd tycks ha störst 

betydelse för hälsan inom högre sociala grupper både för kvinnor och män och det sociala stödet är särskilt 

viktigt bland tjänstemän (Theorell & Kecklund 2010). I studien av Viitanen et al. (2007) ville 

chefssjuksköterskor ofta ta ansvar för hela verksamheten vilket leder till stress och utmattning. Den största 



   19 

vinsten med delat ledarskap som chefssjuksköterskorna upplevde i vår studie var just att dela ledarskapet 

med någon som var på samma nivå, vilket gav ett ökat socialt stöd.  

 

Chefssjuksköterskorna i vår studie tyckte att deras jobb var roligt och detta säger även andra chefer som 

delar sitt ledarskap (Döös et al. 2005). Chefsskapet innebär inte bara svårigheter utan beskrivs också som 

roligt och stimulerande när arbetsuppgifterna är utmanande och som en frihet och glädje av att klara av 

arbetet (Regnö 2013). Detta tolkar vi gäller om det är en balans mellan krav och kontroll samt stöd 

(framförallt från chefssjuksköterskekollegan) dvs aktivt arbete enligt krav-kontroll-stödmodellen. 

Dysfunktonellt delat ledarskap med avsaknad av ömsesidigt stöd i kombination med ökade krav på 

chefssjuksköterskan som tvingas göra allt arbete själv samt en känsla av att inte ha kontroll, dvs att vara  i 

spänt arbete enligt denna modell kan leda till en ohälsosam arbetsituation (Theorell & Kecklund 2010). Det 

viktigaste för chefssjuksköterskorna i vår studie var att chefssjuksköterskeparet själva fick bestämma hur 

de ville lägga upp arbetet. 

 

Den mentala förberedelsen vid förändringsarbeten är viktigt (Theorell & Kecklund 2010). 

Chefssjuksköterskorna i vår studie upplevde att det var ett problem när nya uppdrag kom med kort 

framförhållning, vilket kan bero på en känsla av låg kontroll. Vi lade märke till att de mer erfarna 

chefssjuksköterskorna upplevde mer kontroll eftersom de hade lärt sig vilka arbetsuppgifter som återkom i 

chefsskapet. Chefssjuksköterskorna med kortare chefserfarenhet var också mer beroende av stödet från sin 

chefssjuksköterskekollega. Chefssjuksköterskorna upplevde även ett bristande administrativt stöd. Enligt 

Carlström (2009) så är chefer inom vården i första hand inte utbildade till att leda. Därför kanske särskilt 

första linjens chefer behöver administrativt stöd och stöd från sin närmaste chef. Trots detta är det enligt 

Regnö (2013) vanligt att första linjens chefer har ett mycket begränsat administrativt stöd och i perioder av 

nedskärningar tas stödet ofta bort trots att behovet inte blivit mindre. Chefer på högre nivå har oftare mer 

administrativt stöd. 

 

Det var intressant att chefssjuksköterskorna i vår studie tyckte att det var viktigt med förståelse och stöd 

hemifrån för att klara chefsjobbet. Hemförhållanden spelar troligen en större roll för kvinnor än för män 

(Theorell & Kecklund 2010). För de som arbetar som ensam chef är troligtvis stödet hemifrån eller från 

andra ännu mer betydelsefullt. I delat ledarskap har chefssjuksköterskorna mycket stöd av att vara två 

vilket gör att stödet från andra kanske inte blir lika viktigt, men om stödet mellan chefssjuksköterskorna i 

paret är dåligt, då är säkert stödet från utomstående ännu viktigare. Enligt Rosengren (2008) är det viktigt 

att chefer i delat ledarskap lägger ner en likvärdig mängd arbetstimmar. Vårt resultat visade att i delat 

ledarskap där chefssjuksköterskeparet lade ner olika mycket tid och engagemang i verksamheten så 

skapades irritation och en känsla av att det delade ledarskapet tog mer energi än det gav. 

 

Rosengren (2008) kom i sin avhandling fram till att chefsparet i början av delat ledarskap hade problem 

med otydliga gränser som orsakade dubbelarbete. Detta stämmer väl överens med vad som framkom i vårt 

resultat. Dubbelarbete var något som ville undvikas men verkade vara ett nödvändigt ont i början av 

chefssjuksköterskeparets samarbete. Om chefssjuksköterskorna arbetade med samma 
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chefssjuksköterskekollega under en längre tid så lärde de känna varandra och delade upp ledarskapet på ett 

effektivt sätt så att de fick vinsten av att vara två.   

 

Rosengren (2008) kom också fram till att delat ledarskap jämnade ut arbetsbördan för chefsparet vilket 

även chefssjuksköterskorna i vår studie uppgav som en vinst med delat ledarskap. Att vara medveten om 

olikheter i kompetens och erfarenhet i chefsparet ökar förutsättningarna för ett gott ledarskap (Rosengren 

2008) vilket även chefssjuksköterskorna i vår studie upplevde. Chefssjuksköterskorna uppgav även att det 

var viktigt att de kompletterade varandra och hittade ett effektivt sätt att kommunicera på, vilket även 

Rosengren (2008) nämner är viktigt i delat ledarskap. För att delat ledarskap ska fungera krävs att 

chefssjuksköterskorna som skall arbeta ihop respekterar varandra och har gemensamma värderingar (Döös 

et al. 2005) vilket även framkom i vårt resultat.  

 

Det framkom även i Rosengrens (2008) avhandling att en maktbalans var viktig vilket även nämndes av 

chefssjuksköterskorna i vår studie, detta kunde dock vara svårt att uppnå när den ena chefssjuksköterskan 

var ny. Å andra sidan så upplevde chefssjuksköterskorna att de kompletterade varandra genom att ha olika 

erfarenheter och färdigheter. Den som var ny chefssjuksköterska kanske nyligen hade arbetat som 

sjuksköterska vilket uppskattades av de underställda. De nya chefssjuksköterskorna kunde dock känna att de 

lät den mer erfarna chefssjuksköterskan bestämma i frågor där chefserfarenheten ansågs som mer värd.  

 

Resultatet från vår studie visade att genom att chefssjuksköterskorna delade upp arbetsuppgifterna blev 

arbetsmängden mindre vilket gjorde att de fick mer kontroll över sin arbetssituation. I en studie av 

Rosengren och Bondas (2010) ökade delat ledarskap möjligheterna att uppnå balans i arbetsuppgifterna och 

att förbättra arbetsvillkoren för de underställda. Chefssjuksköterskorna i vår studie hade delat upp 

arbetsuppgifterna lite olika men ganska många hade delat upp ansvarsområden och delat personalgruppen 

mellan sig och upplevde vinster med detta. Genom att bara dela upp arbetsuppgifter mellan sig så försvinner 

vinsten av delat ledarskap (samledarskap) visar en kartläggning av delat ledarskap i svenskt arbetsliv av 

Döös et al. (2005). Styrkan med delat ledarskap är just att två chefer med samma ansvar, insyn och känsla 

för verksamheten kan diskutera för att få fler perspektiv och därmed kunna fatta bättre beslut. Delat 

ledarskap fungerar väl om chefsparet kommunicerar med varandra. Ju mer de delar upp arbetsuppgifterna 

mellan sig desto större är risken för dubbelarbete, missförstånd och otydligheter. Det bästa är om cheferna i 

delat ledarskap arbetar med samma arbetsuppgifter men i olika perioder, på så sätt är båda lika insatta utan 

att det blir dubbelarbete (Döös et al. 2005). Rosengren och Bondas (2010) kom fram till att delat ledarskap 

är en tidskrävande modell eftersom en förtroendefull relation behöver byggas mellan två chefer. Deras 

hypotes är dock att delat ledarskap kan skapa bättre resultat på lång sikt. 

 

Det ska bli intressant att ta del av Arbetsmiljöverkets rapport om tre år när inspektionen av 

arbetssituationen för första linjens chefer inom vård och omsorg är klar. Det behöver införas strategier i 

hälso och sjukvården för att säkerställa ett effektivt ledarskap i framtiden (Cummings et al. 2010). Delat 

ledarskap kan vara en sådan strategi. Om det får chefssjuksköterskor att arbeta kvar så skulle det vara ett 

väldigt effektivt ledarskap i längden eftersom det ger fördelar för såväl chefssjuksköterskor, underställda och 

organisationen i stort. 
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Slutsats 

Denna studie visar att balanen mellan krav, kontroll och stöd påverkar chefssjuksköterskors upplevelse av 

arbetssituationen på ett akutsjukhus vid delat ledarskap. Arbetssituationen för chefsjuksköterskor med delat 

ledarskap tycks vara bättre om de arbetar i delat ledarskap än om de arbetar som ensamma chefer. 

Chefssjuksköterskorna har ansvar för stora personalgrupper, krav att bemanna och svårigheter att rekrytera 

sjuksköterskor. Detta gör att chefssjuksköterskorna upplever att de inte hinner arbeta långsiktigt med 

utveckling och förbättringsarbete vilket var anledningen till att de ville bli chefer. För att få vinsten av delat 

ledarskap krävs ett gott stöd inom chefssjuksköterskeparet. Om detta är uppfyllt så leder delat ledarskap 

tillsammans med ökad kontroll och höga krav till att chefssjuksköterskor upplever en god arbetssituation. 

 

Implikation i arbetsliv och hälsa 

Vi anser att resultatet är överförbart till fler verksamheter där första linjens chefer har stora personalgrupper 

(över 30 underställda) särskilt inom kvinnodominerade verksamheter som ofta har stora personalgrupper 

och kanske framförallt inom vård och omsorg där cheferna får lägga stor del av sin tid på att rekrytera 

personal eller se till att bemanna dygnet runt. Delat ledarskap är en åtgärd som kan ge en balans mellan 

krav, kontroll och stöd vilket skapar en bättre arbetsmiljö och därmed bättre arbetssituation både för första 

linjens chefer men också i längden för de underställda. 

 

Förslag på vidare forskning 

Både denna studie och annan forskning tyder på att chefssjuksköterskor och framförallt kvinnliga chefer har 

stora personalgrupper och höga krav i sina verksamheter. Det behövs ytterligare forskning på högre nivå om 

arbetssituationen för första linjens chefer inom vård och omsorg. Det skulle vara intressant att utifrån denna 

studie göra en enkätundersökning med befintliga validerade instrument för att se om det skulle finnas fler 

fördelar eller risker med delat ledarskap inom vård och omsorg. I denna studie har chefssjuksköterskors 

perspektiv undersökts. Det skulle också vara intressant att undersöka första linjens chefer i andra 

verksamheter för att se om resultatet skulle bli detsamma samt undersöka de underställdas perspektiv för 

att se hur deras arbetssituation påverkas vid delat ledarskap.  
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Bilaga 1. 

 

Till sektionschef XX 

 

Ansökan om tillstånd att genomföra en intervjustudie 

 

Vi är två sjuksköterskor som studerar magisterprogrammet Arbetsliv och Hälsa – inriktning 
Företagssköterska och där ingår det att genomföra en magisteruppsats. 
 

Bakgrund 
Stressrelaterade sjukdomar står för en del av sjukfrånvaron i Sverige. Bland chefer och ledare står första 
linjens chefer för en stor del av sjukfrånvaron. Första linjens chefer inom vården kan uppleva krav både 
uppifrån och underifrån. Detta kan bidra till upplevelsen av en stressig arbetsmiljö. Vi har nåtts av 
information om att det på XX  har införts delat ledarskap för att underlätta för chefssjuksköterskorna. 
Denna form av ledarskap låter väldigt intressant så vi skulle vilja få ökad kunskap om detta. 
 

Syfte 
Syftet med vår studie är att studera chefssjuksköterskors upplevelse av sin arbetssituation vid delat 
ledarskap. 
 

Metod 
Vi önskar därför intervjua chefssjuksköterskor på XX  som har delat ledarskap och som har arbetat med 
detta i minst ett år. Intervjuerna beräknas ta 45-60 minuter och planeras att utföras på deras arbetsplatser i 
lokaler som de själva väljer. Intervjuerna spelas in på ljudfil och skrivs sedan ut och analyseras av 
författarna. Ett informationsbrev med förfrågan om deltagande kommer att skickas ut till 
chefssjuksköterskorna. Deltagande är helt frivilligt. 
 

Etiska bedömningar 
Materialet kommer att hanteras konfidentiellt så att det ej går att härleda resultatet till XX eller till enskilda 
individer, då informationen kommer att presenteras på gruppnivå. Deltagarna kan när som helst avbryta sin 
medverkan i studien utan att ange orsak. Alla personuppgifter kommer att hanteras enligt 
Personuppgiftslagen (1998:204) och Umeå Universitet kommer att ansvara för att konfidentialiteten 
garanteras. Intervjuerna kommer att förvaras inlåsta. Endast uppsatsens författare och deras handledare har 
tillgång till materialet. 
 

Studien genomförs inom ramen för magisterexamen i Arbetsliv och Hälsa vid Institutionen för Omvårdnad, 
Umeå Universitet. Till studenternas hjälp tillhandahåller Institutionen för omvårdnad handledare.  
 

Vänligen underteckna bifogade svarstalong om tillstånd medges och skicka det tillbaka till oss, via e-post 
och/eller brev. 
 

Med vänlig hälsning 

 

Student Katarina Hannerz, 

leg. Sjuksköterska 

Telefon: 0704051454 

E-post: kaha0149@student.umu.se 

Student Emma Lindqvist, 

leg. Sjuksköterska 

Telefon: 0767896632 

E-post: emli0198@student.umu.se 

Handledare Karin Sundin, Docent, 

Universitetslektor vid Institutionen 

för Omvårdnad, Umeå Universitet 

E-post: karin.sundin@umu.se 



 

 

 

 

 

Härmed ges tillstånd för att genomföra intervjuer med chefssjuksköterskor på XX som har delat ledarskap 

och som har arbetat med detta i minst ett år, samt tillstånd att tillfråga HR-avdelningen om de kan vara oss 

behjälpliga att ta fram namn och mailadresser till dessa chefssjuksköterskor: 

 

 

Ort och datum………………………………………………….……………………………….. 

 

 

Namnteckning…………………………………………………………………...………………



Bilaga 2. 

 

Intervjuguide 

 

Kön:____________________________Ålder_______________________ 

 

Kan du berätta om vad delat ledarskap innebär? 

 

Kan du berätta om hur du upplever att arbeta med delat ledarskap? 

 

Kan du berätta om du upplever att delat ledarskap skiljer sig från andra ledarskapsstilar, i så fall hur?  

 Eventuella Fördelar?  

 Eventuella Nackdelar? 
 

Hur är ledarskapet uppdelat/strukturerat på arbetsplatsen? 

 

Kan du berätta om samarbetet mellan er två ledare vid delat ledarskap? 

 

Hur upplever du din arbetssituation? 

 

Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

 

Hur länge har du arbetat som chef på den här arbetsplatsen? 

 

Vad har du för tidigare erfarenheter som chef? 

 

Upplever du att du har möjlighet att påverka din arbetssituation? 

  För egen del? I så fall hur?   
  För personalens del? I så fall hur?   

 

Kan du berätta om din upplevelse av tidsåtgången för ditt chefsuppdrag? 

 

Kan du berätta om du upplever stöd i arbetet och i så fall på vilket sätt? 

  Från chef? 
  Från underställda? 
  Hemifrån? 
  Annat? 

 

Kan du berätta om du upplever stress kopplat till ledarskapet? i så fall på vilket sätt? 

 

Är det någonting övrigt som är av betydelse för vår förståelse av delat ledarskap som du vill lägga till? 

 

Får jag återkomma om det är något jag undrar över?



Bilaga 3. 

 

Chefssjuksköterskors upplevelse av sin arbetssituation vid delat ledarskap 

 

Förfrågan om att delta i en intervjustudie 

 

Vid institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet pågår en studie som syftar till att undersöka hur 
chefssjuksköterskor med delat ledarskap upplever sin arbetssituation. Vi har fått tillstånd av sektionschef X 
X att genomföra studien på XX. 
 

Vi vänder oss till dig som är chefssjuksköterska på en avdelning med delat ledarskap. Vi undrar om Du kan 
tänka Dig att ställa upp för en inspelad intervju, där vi ber Dig berätta om Dina upplevelser av delat 
ledarskap som första linjens chef med delat ledarskap. Intervjun är tänkt att genomföras under vecka 16-17 
på din arbetsplats och beräknas ta 45-60 minuter och du kan själv välja lokal för detta. 
 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att behöva 
ange orsak för detta. Om du vill ställa upp för en intervju kommer allt som Du säger att behandlas 
konfidentiellt, dvs. att din identitet inte röjs vare sig under bearbetning av intervjuerna eller i redovisningen 
av resultatet. Inga obehöriga har tillgång till intervjuerna. Intervjuerna kommer att avidentifieras, förses 
med en kod och kodlistan kommer sedan att förvaras åtskild från intervjuerna. Alla personuppgifter 
kommer att hanteras enligt Personuppgiftslagen (1998:204) och författarna kommer att vara ansvariga för 
att konfidentialiteten garanteras. 
 

Resultaten kommer att sammanställas i en magisteruppsats inom ämnet Arbetsliv och Hälsa vid Umeå 
Universitet. Resultatet kan bidra till ökad kunskap om delat ledarskap inom vården. 
 

Accepterar Du att delta i intervjustudien ber vi dig att återkomma till Katarina Hannerz eller Emma 
Lindqvist, så kan vi därefter komma överens om tid och plats för intervjun.  
 

Ytterligare information och svar på frågor om studien ges av: 

 

Student Katarina Hannerz, 

leg. Sjuksköterska 

Telefon: 0704051454 

E-post: kaha0149@student.umu.se 

Student Emma Lindqvist, 

leg. Sjuksköterska 

Telefon: 0767896632 

E-post: emli0198@student.umu.se 

Handledare Karin Sundin, Docent, 

Universitetslektor vid Institutionen 

för Omvårdnad, Umeå Universitet 

E-post: karin.sundin@umu.se 

 


