
 

 

  
Institutionen för 
pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier 
Examensarbete i 
Pedagogik med 
inriktning mot vuxna 
och arbetsliv C, 15 hp 

 

Rapport HT 2019 

Kollegial handledning på 1177 Vårdguiden 
- Om att ha dubbla roller i en medarbetardriven 

organisationsutveckling 

Amanda Koss 

Sophie Eriksson 

 

Handledare: Jonas Risberg 

Examinator: Eva Forsberg 



 2 
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Sammanfattning 

Att förändra en organisation genom medarbetardrivet förändringsarbete är idag vanligt 

förekommande. Kvalitetssäkring genom kollegial handledning i hälso- och sjukvården är ett 

förändringsarbete som innebär att medarbetare får ett ansvar att utveckla och säkra sitt eget och 

kollegors arbete. Syftet med denna uppsats är att få ytterligare kunskap om identitetsskapande 

hos medarbetare med dubbla roller i medarbetardrivet kvalitets- och förändringsarbete. 

Bakgrunden till att vi valt att studera medarbetares arbetssituation bygger på att 

organisationsforskning inom ämnet medarbetardriven förändring till större grad har gjorts ur 

ett organisationsperspektiv än ur ett medarbetarperspektiv. För att få kunskap om detta 

intervjuades medarbetare på 1177 Vårdguiden som har två roller, en som samtalshandledare 

och en som telefonsjuksköterska. För att svara på vilka konsekvenser dubbla roller får för 

medarbetares identitetsskapande användes Richard Jenkins sociala identitetsteori. Resultatet 

visar att medarbetare som fått ett handledningsuppdrag och därmed dubbla roller måste förhålla 

sig på vissa sätt mot sina kollegor. De dubbla rollerna innebär konsekvenser för hur 

medarbetarna ser på sig själva och hur de presenterar sig, både i handledningssituationer och 

kollegiala situationer. Handledarrollen innebär skillnader i titel och arbetsuppgifter från de 

andra i den kollegiala gruppen och medför att kollegorna bemöter medarbetaren på ett 

distanserat sätt. Medarbetarna formar därför sin sociala identitet på sätt som minskar 

skillnaderna som uppkommit med de dubbla rollerna för att få fortsätta tillhöra den kollegiala 

gruppen. Att ha dubbla roller innebär därmed dubbla målsättningar. För att hantera dessa dubbla 

målsättningar måste medarbetare snabbt skifta i hur de agerar och presenterar sig. Vidare visar 

studien att tid för omställning är viktigt, detta då medarbetare reflekterar och skapar förståelse 

för omgivningen och sig själv i sina två roller. Resultatet visar även att chefens förhållningssätt 

till handledningsuppdraget påverkar hur medarbetarna ser på sig själv och hur de agerar, samt 

hur kollegor ser och agerar i interaktioner med medarbetarna.  

 

 

 

 

Nyckelord: Dubbla roller, arbetsliv, kvalitetssäkring, medarbetardrivet förändringsarbete, 

handledning, social identitet. 
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Abstract 

Changing an organization through the process of employee-driven change is a common 

occurrence today. Ensuring quality through collegial supervision is, within the healthcare 

system, a process of change in which employees have a responsibility to develop their own as 

well as their colleagues' work. The purpose of this essay is to further acquire knowledge about 

identity construction in employees who have dual roles in processes of employee-driven 

change. The reason why we have chosen to study employees' work situation is based on the fact 

that organizational research on the subject of employee-driven change has been done to a 

greater extent from an organizational perspective than from an employee perspective. In order 

to gain knowledge about this, employees who had two roles, one as a supervisor and one as 

telephone nurse at 1177 Vårdguiden, were interviewed. To answer which consequences dual 

roles have for employees' identity construction, Richard Jenkins social identity theory was used. 

The result shows that employees who have been given a supervisor assignment and dual roles 

must act in certain ways to their colleagues. The dual roles have implications for how employees 

view themselves and how they present themselves, both in supervising and collegial situations. 

The supervisor role differs from the collegiate group, which means that colleagues respond to 

the employees in a distanced way. The employees shape their social identity in ways that reduce 

the differences that have emerged with the dual roles in order to continue to belong to the 

collegiate group. Having dual roles involves dual goals. In order to handle dual goals, 

employees must quickly shift in how they act and present themselves. Furthermore, the study 

shows that time for change becomes important, as employees reflect and create an 

understanding of the environment and themselves in their two roles. The result also shows that 

the manager's approach to the supervisor assignment influences how employees view 

themselves and how they act, as well as how colleagues view and act in interactions with the 

employee. 

 

 

 

 

Keywords: Dual roles, work life, quality assurance, employee-driven change, supervision, 

social identity.  
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1. Inledning 

Hur en organisationsförändring bäst ska genomföras är en fråga som diskuterats sedan början 

av 1900-talet (Sandkull & Johansson, 2000). Frederick Taylor, som kan ses som en central 

gestalt för organisationsutveckling under den tiden, förespråkade att man skulle särskilja 

strategiskt och operativt arbete i organisationen genom att låta ledningen ta ansvar för det förra 

och medarbetarna för det senare (Taylor, 1967). Det här kan betraktas som en typisk top-down 

process. I mitten av 1900-talet började dock allt fler att kritisera det som blivit ett förgivettaget 

perspektiv. När det gäller organisationsutveckling utvecklades bland annat 

organisationsutvecklingsmodellen (OU) som ett alternativ. Här menade man att en avgörande 

aspekt för förändringsarbetets framgång var att medarbetarna behövde göras delaktiga i 

förändringen, en så kallad bottom-up approach (French & Bell, 1999). OU modellen fick stort 

genomslag och alltjämt förespråkas återkommande just medarbetardrivna processer i 

förändringsarbete.  

Vad ett förändringsarbete innebär kan dock skilja sig. En indelning är att betrakta vissa 

förändringsarbeten som mer revolutionära, stora förändringar sker då under en kort period 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008). Andra kan betraktas som mer evolutionära till sin form, då sker 

förändringen under en längre period och i mindre steg (Jacobsen & Thorsvik, 2008). En form 

av vanligt förekommande förändringsarbete med evolutionär karaktär är kvalitetssäkring där 

strävan är att utveckla arbetssätt på lång sikt för att säkerställa en viss kvalitet. Kvalitetssäkring 

utvecklades initialt inom industrin som ett led i att förbättra produktionen utifrån kundernas 

krav (Sandkull & Johansson, 2000). Att kvalitetssäkra har dock kommit att bli en självklarhet 

även inom andra områden i samhället, bland annat inom vårdsektorn. Sedan 1997 finns det 

lagstadgat i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) att ”kvaliteten i verksamheten ska 

systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras” (5 kap. 4 §). Hur kvalitetssäkring genomförs 

styrs av hur verksamhetens ledning tilldelar resurserna för kvalitetssäkringen (Axelsson, 

2011).  

Att kvalitetssäkra genom medarbetardriven förändring innebär att medarbetare på den operativa 

nivån blir ansvariga för genomförandet av förändringen. Forskning inom 

organisationsförändring menar att det finns fördelar för organisationen med att använda 

medarbetare för att införa förändringar (Berglund, 2010; Sagnak, 2019; Williamsson, Eriksson 

& Dellve, 2016). Detta då medarbetare på operativ nivå arbetar nära de övriga medarbetarna på 

arbetsplatsen och kan bygga relationer som skapar ett ökat engagemang för förändringar 
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(Williamsson et al., 2016). Med utgångspunkt i Jenkins (2014) sociala identitetsteori, där 

identitet är något som individen gör i relation till kollektivet, ser vi identitetsskapande som en 

pågående process som görs utefter de kontexter och de interaktioner individen har med andra. 

Att implementera förändrade arbetssätt innebär att nya yrkesroller skapas vilket medför att en 

ny konstruktion av den sociala identiteten sker vid en ny rolltilldelning (Sebrant, 2000). Att 

identifiera sig i två yrkesroller kan innebära svårigheter hos medarbetare då flera roller kan 

innebär konkurrerande krav som kan kollidera och skapa konflikt för medarbetaren och gruppen 

(Cain, Frazer & Kilaberia, 2019). Hur medarbetares identitetsskapande påverkas av att få 

dubbla roller i ett medarbetardrivet förändringsarbete är relevant att undersöka inom det 

pedagogiska ämnet eftersom det innebär förändring och ett lärande för såväl organisationen 

som individen.  

Ett område inom vården där medarbetare ges två roller för att arbeta med kvalitetssäkring på 

den operativa nivån är på 1177 Vårdguiden på telefon. 1177 Vårdguiden på telefon är en 

nationell telefontjänst där legitimerade sjuksköterskor gör medicinska bedömningar och ger råd 

om egenvård eller hänvisar inom Hälso- och sjukvård. Kvalitetssäkringsarbetet innebär att vissa 

sjuksköterskor ges en handledarroll och ett större ansvar i implementeringen av nya riktlinjer 

och rutiner för att kvalitetssäkra samtalen. De som får rollen som samtalshandledare utbildas i 

handledningsmetodik och får en fördjupad kunskap i samtalsprocessen och de olika tekniska 

systemen kopplade till arbetssättet. Detta medför ansvar att utveckla och säkra den medicinska 

kvaliteten och bemötandet i patientsamtal som de själva och kollegorna genomför. För 

medarbetaren innebär kvalitetssäkringsarbetet dubbla roller, en som telefonsjuksköterska i att 

göra medicinska bedömningar i telefonrådgivningen precis som kollegorna och en som 

handledare till kollegorna i hur de kan utvecklas i sina patientsamtal.  

1.1 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att få ytterligare kunskap om identitetsskapande hos medarbetare 

med dubbla roller i medarbetardrivet kvalitets- och förändringsarbete. 

1.2 Frågeställningar  

Vilka konsekvenser får de dubbla rollerna för medarbetares identitetsskapande?  

På vilket sätt har ledarskapet betydelse för identitetsskapandet hos medarbetare med 

dubbla roller? 
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2. Forskningsöversikt 

Detta kapitel består av en redogörelse av tidigare forskning som berör områdena organisatoriskt 

förändringsarbete, identitetsskapande samt kvalitetssäkring och handledning. Kapitlet är 

utformat utifrån fyra teman: medarbetardriven förändring, medarbetares identitetsskapande i 

organisationsförändringar, att ha flera identiteter samt kvalitetssäkring och handledning.  

I sökandet efter tidigare forskning har vi använt oss av Uppsala Universitetsbiblioteks databaser 

och funktionen ”ämnesguiden” för att hitta forskning under ämnet ”utbildningsvetenskap och 

pedagogik”. Sökningen har enbart inkluderat artiklar som är ”peer reviewed”. Till stor del har 

vi använt oss av Education Source via EBSCO. Här har vi gjort en avancerad sökning med 

sökorden: social construction + healthcare + group identity, multiple identities + workplace, 

multiple identities + identification, organizational citizenship + participative management, 

organizational change + planned behavior + positioning. I en sökning genom databaserna 

ERIC, Education Source PsycARTICLES, PsycBOOKS och PsycINFO använde vi sökorden: 

healthcare + quality assurance + leadership.  

För sökning av svenska publikationer använde vi oss av databaserna SwePub och Libris. På 

SwePub sökte vi på: organization + change agents + health care. På Libris sökte vi enbart efter 

avhandlingar och använde sökorden: kvalitetssäkring + hälso- och sjukvård, engagemang + 

medarbetare och ”pedagogisk handledning”. Efter att ha läst en artikel av Sebrant som 

publicerats 2008 valde vi att via Libris beställa hennes avhandling från 2000. 

2.1 Medarbetardriven förändring 

Att förändra en organisation med hjälp av medarbetare och deras position på operativ nivå i 

organisationen är något som flertalet organisationsforskare ser som positivt (Berglund, 2010; 

Sagnak, 2019; Williamsson et al., 2016). Berglund (2010) menar att involverande av 

medarbetare på en operativ nivå är betydelsefullt för att förändringen ska uppfattas som positiv. 

Medarbetarnas position på operativ nivå anses fördelaktig då den öppnar upp möjligheten för 

medarbetarna med förändringsuppdrag att bygga relation med de övriga medarbetarna och får 

en kommunikativ funktion (Williamsson et al., 2016). Med hjälp av den kommunikationsväg 

som medarbetaren bidrar till, ges ledningen ett sätt att förmedla förändringen och i högre grad 

återskapa den strategiska visionen på operativ nivå (Williamsson et al., 2016). I forskningsfältet 

medarbetardriven förändring uppmärksammar vi att medarbetarnas engagemang och 
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kommunikation mellan medarbetare och ledning är viktiga faktorer för att förändringsarbetet 

ska vara lyckat.  

2.1.1 Medarbetares engagemang i förändringsarbete 

Ett delområde inom medarbetardriven förändring är medarbetares engagemang, något som 

flertalet organisationsforskare ser som viktigt för att lyckas med förändringsarbete (Berglund, 

2010; Sagnak, 2019; Williamsson et al., 2016). Sagnak (2019) menar att medarbetares 

engagemang i organisatoriska förändringar är betydelsefullt för att få positiva resultat i 

förändringen. Medarbetares engagemang ökar om de får större makt över sitt arbete och får 

vara delaktiga i beslutsfattande på arbetsplatsen (Sagnak, 2019). Engagemanget måste enligt 

Williamsson et al. (2016) finnas i samtliga led och det behöver finnas en stöttande kultur bland 

de anställda. Williamsson et al. (2016) menar att relationerna som medarbetare med ett 

förändringsuppdrag skapar kan leda till ökat engagemang hos de övriga medarbetarna. Även 

Berglund (2010) belyser att ledningen inte bör förhålla sig passiva utan måste engagera sig och 

ha tät kontakt med medarbetarna på den operativa nivån för att nå ett effektivt resultat.  

2.1.2 Kommunikation 

Ett annat delområde inom medarbetardriven förändring är kommunikation. Kommunikation ses 

som en viktig aspekt för att engagera medarbetare i förändring (Berglund, 2010; Bisel & 

Barges, 2011; Williamsson et al., 2016). Berglund (2010) menar att om inte kommunikationen 

fungerar mellan ledningen och medarbetarna så kommer det problematisera förändringen. Utan 

fungerande kommunikation mellan ledningen och medarbetarna blir förändringen beroende av 

enskilda medarbetares egen motivation att förändra sig själv och arbetet (Berglund, 2010). Bisel 

och Barges (2011) menar att ledningens sätt att kommunicera med medarbetarna påverkar 

förtroendet för ledningen. Kommunikation från ledningen som förtydligar hierarkiska 

skillnader kan påverka medarbetarnas identitetsskapande genom att de upplever att ledningen 

positionerar dem långt bort från ledningsnivå (Bisel & Barges, 2011). De menar att 

medarbetares distanserande också kan bero på bristande kommunikation från ledningen (Bisel 

& Barges, 2011). 
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2.2 Medarbetares identitetsskapande i organisationsförändringar  

Sedan ett par decennier tillbaka pågår det stora förändringsprocesser inom svensk sjukvård. 

Förändringsprocesser påverkar medarbetare i deras vardagliga arbete. Medarbetares 

arbetsuppgifter och relationer på arbetsplatsen förändras och likaså deras föreställningar om 

organisationen (Sebrant, 2000). Att förändra i en organisation medför ett identitetsarbete för de 

som arbetar i organisationen (Sebrant, 2000). Vi har uppmärksammat två delområden i hur 

förändringsprocesser inom organisationer påverkar medarbetares identitet. Det ena delområdet 

handlar om förändringen av fördelningen av det ekonomiska ansvaret inom en organisation och 

hur det påverkar identitetsarbetet för medarbetaren. Det andra delområdet handlar om hur nya 

förändrade arbetssätt och nya arbetsgrupper påverkar medarbetares identitetsskapande. 

2.2.1 Ekonomiskt ansvar påverkar identitetsskapande 

Fördelningen av det ekonomiska ansvaret i organisationer har genomgått stora förändringar. 

Tidigare centraliserades det ekonomiska ansvaret till ledningen, förändringen innebär att det 

ekonomiska ansvaret idag i större utsträckning fördelats lokalt i avdelningarna (Sebrant, 2000). 

Förändringen innebär att ett större ansvar förskjutits till de operativa nivåerna. Sebrant (2000) 

menar att förskjutningen av det ekonomiska ansvaret får konsekvenser för hur medarbetare 

identifierar sig med organisationen och påverkar hur medarbetare formar sina yrkesmässiga 

identiteter. Förskjutningen av det ekonomiska ansvaret innebär för medarbetare som har ett 

ekonomiskt ansvar förväntningar från organisationen att prestera i sitt arbete (Sebrant, 2000). 

Dessa förväntningar som medarbetare får i och med ansvarsfördelningen lokalt, innebär för 

medarbetare ständiga bedömningar av utförd prestation. På så sätt menar Sebrant (2000) att 

ansvar, förväntningar och bedömning av prestation påverkar hur medarbetare med ett 

ekonomiskt ansvar konstruerar sin sociala identitet. 

2.2.2 Nya arbetssätt och nya arbetsgrupper påverkar identitetsskapandet  

I organisationsförändringar utvecklas nya sätt att arbeta, för medarbetare innebär detta att 

kontexten förändras. Detta menar Sebrant (2000) får konsekvenser för medarbetares 

identitetsskapande processer. Arbetsplatsen är en viktig miljö för skapandet av den sociala 

identiteten och lärande (Sebrant, 2008). De relationer som finns på en arbetsplats menar Sebrant 

(2008) genomsyras av emotionella processer. De emotionella processerna grundar sig i de 

känslor som tillåts på den sociala arenan som arbetsplatsen innebär. Sebrant (2008) menar att 
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en upplevd känsla blir roten till handling. Känslor av destruktiv karaktär som avundsjuka eller 

underlägsenhet hämmar samarbete och blir hinder för lärande och förändring. Förändrings- och 

utvecklingsprocesser där relationer präglas av kamratskap har en positiv effekt på 

förändringsarbetet (Sebrant, 2008). Relationsskapande innebär enligt Sebrant (2008) att 

erkänna varandra som deltagare i gruppen, vilket i sin tur kräver förhandling om identiteter. I 

organisationen pågår det ständigt relationsprocesser som medarbetare deltar i. Sebrant (2000) 

menar att tillhöra en yrkesgrupp eller ett team är en del i att utveckla en social identitet. 

Implementering av nya arbetssätt kan påverka yrkesgruppers status, vilket gör att medarbetare 

i gruppen kan komma att känna sig hotade (Sebrant, 2008). Detta med anledning av att 

medarbetare vill behålla sina tidigare professionella identiteter. Får medarbetare nya roller 

innebär det en konstruktion av den sociala identiteten (Sebrant, 2000). Sjukhusavdelningen som 

Sebrant (2000) undersöker består av två olika yrkesgrupper, undersköterskor och 

sjuksköterskor. Genom att organisera arbete i team sammansatta med medarbetare från de två 

arbetsgrupperna menar Sebrant (2000) att motsättningen mellan yrkesgrupperna minskar. 

Baksidan av detta organiserande menar hon dock kan leda till oenigheter på en mer personlig 

plan såsom förnekande av varandras kompetens. 

2.3 Att ha flera identiteter  

En arbetsplats kan betraktas som en miljö där medarbetare utvecklar och förhåller sig till flera 

olika identiteter. Cain et al. (2019) menar att den professionella identitet som medarbetarna 

konstruerar i sitt yrke bland annat inbegriper regler och riktlinjer för hur arbetet bäst ska 

genomföras. När medarbetarna arbetar tillsammans med andra i team konstrueras enligt Cain 

et al. (2019) även en teamidentet med nya förhållningssätt vilket medför att medarbetarna har 

flera identiteter med olika ramar att förhålla sig till. I teamet möts de olika teammedlemmarnas 

professionella identiteter och de regler och riktlinjer som medföljer. Arbetet i teamet kan 

försvåras av deltagarnas professionella identiteter då de enligt Cain et al. (2019) väger tyngre 

än teamidentiteten. Caza, Moss och Vough (2018) menar att medarbetare med flera 

arbetsidentiteter kämpar för att känna sig genuina i de olika arbetsrollerna. 
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2.3.1 Att kunna växla mellan olika identiteter 

På en arbetsplats finns det olika sammanhang där medarbetare ingår. Forskare menar att det 

finns en fördel att kunna använda sig av olika identiteter och anpassa sitt sätt att vara på utifrån 

vilket sammanhang de är i (Cain et al., 2019; Abes, Jones & McEwen, 2007; Caza et al., 2018). 

Abes et al. (2007) menar att ett utvecklat meningsskapande ger individen möjlighet att på ett 

fördelaktigt sätt anpassa sin identitet efter situation och kontext. Meningsskapandet ses som en 

typ av kritiskt tänkande som beroende på utvecklingsgrad avgör på vilket sätt individen 

uppfattar sig själv i relation till stereotyper och normer i samhället. Fördelen med ett utvecklat 

meningsskapande är enligt Abes et al. (2007) att individen på ett medvetet sätt kan använda sig 

av sina olika identitetsdimensioner. Medvetenheten ger individen möjlighet att forma sin 

identitet på det mest fördelaktiga sättet efter den givna kontexten utan att låsas fast i stereotyper 

och normer. Caza et al. (2018) ser kombinerande av de olika identiteterna som ett 

synkroniserande identitetsarbete där medarbetaren kan utveckla ett allmänt jag som inbegriper 

agerandet i flera olika roller. De menar att kärnan till genuinitet inte är fast utan snarare rörlig 

då det är en kognitiv skapandeprocess över tid, i vilket medarbetaren skapar utrymme för flera 

riktiga versioner av sig själv (Caza et al., 2018). Cain et al. (2019) menar att om medarbetare 

lyckas integrera deras olika identiteter, teamidentiteten och den professionella identiteten, ger 

det en ökad möjlighet att lösa uppkomna situationer och samarbeta med andra. Formandet av 

teamidentiteten underlättas om medarbetaren känner sig respekterad och värderad av andra 

teammedlemmar. Enligt Cain et al. (2019) kan ledare inom organisationen stödja lagarbete 

genom att skapa en kultur för gruppen där inkludering och bidrag från alla teammedlemmar 

uppskattas. 

2.4 Kvalitetssäkring och handledning 

Organisatoriska förändringsarbeten kan ske i form av kvalitetssäkring och handledning. 

Förändringsarbeten inom vården, i form av kvalitetssäkring, genomförs för att möta samhällets 

krav på kvalitativ och säker vård (Axelsson, 2011; Love & Ayadi, 2015). Inom vårdsektorn och 

även inom andra branscher används kollegial handledning som ett sätt att arbeta med förändring 

och utveckla medarbetare (Axelsson, 2011; Åsén Nordström, 2014). 
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2.4.1 Kvalitetssäkring en styrning 

Kvalitetssäkring som förändringsarbete innebär att synliggöra riskområden så att förebyggande 

åtgärder kan sättas in, detta för att skapa en patientsäker vård (Axelsson, 2011). En 

utgångspunkt i kvalitetssäkring är enligt Axelsson (2011) kännedomen att alla människor gör 

fel, men att det ska finnas barriärer i systemet som utgör svårigheter att begå misstag. Syftet 

med kvalitetssäkring är att förhindra onödigt lidande hos patienter, att förbättra hälso- och 

sjukvårdspersonalen arbetsförhållanden eftersom misstag i vården utgör påfrestning och stress 

(Axelsson, 2011). Hon menar att kvalitetssäkring innebär ett sätt att ha kontroll och på så sätt 

styra verksamheten samt att det finns en ekonomisk aspekt i att kvalitetssäkra, då skador inom 

vården innebär stora kostnader för samhället. Love och Ayadi (2015) menar att de viktigaste 

kompetenserna för framtida sjukvårdsledare är ledarskap och risk- och kvalitetshantering. 

Hälso- och sjukvården står inför en komplex styrning då organisationerna har samordnats 

vertikalt och nya krav om effektivitet och kvalitet pressar medarbetarna (Love & Ayadi, 2015). 

Ledningen styr vilka insatser och resurser som tilldelas för att utföra kvalitetssäkringen 

(Axelsson, 2011). Implementering av handledning i vårdavdelningar genomförs som ett sätt att 

arbeta med förbättring av kvaliteten i vården. Åsén Nordström (2014) menar att handledningen 

påverkas av den tid och de lokaler som handledaren får tilldelat av ledningen.  

2.4.2 Handledares utveckling genom reflektion och dokumentation 

Att handleda kollegialt innebär ett lärande där medarbetaren genom handledningssituationen 

utvecklar en kompetens i handledningssamtalet (Åsén Nordström, 2014). Handledarens 

kompetens ses utifrån i vilken grad handledaren reflekterar över samtalen och låter kunskapen 

påverka sättet att agera i kommande handledningssituationer (Åsén Nordström, 2014). 

Handledningssamtalen och handledarens utveckling påverkas av vilka resurser och 

förutsättningar i form av tid och lokaler som handledaren tilldelas. Efterarbetet med 

dokumentation genom inspelningar och anteckningar är ett centralt hjälpmedel för 

handledarnas reflektion och utveckling över tid (Åsén Nordström, 2014). På liknande sätt 

menar Sebrant (2000) att dokumentation fyller en viktig funktion eftersom det synliggör en 

utförd prestation för medarbetaren. Det dokumentansvar som har utvecklas bland annat i vården 

stärker medarbetares identitet som professionell (Sebrant, 2000). De handledare som Åsen 

Nordström (2014) studerat utvecklade olika grader av kritiskt tänkande kring den egna rollen i 

handledningssamtalen. Hur handledaren reflekterar och förändrar sitt agerande i kommande 
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handledningssamtal visar sig i olika grader av lärande. Handledare med högre utvecklingsgrad 

intog en passiv roll i samtalen där de lyssnade och ställde frågor medan de med lägre 

utvecklingsgrad förhöll sig mer aktivt och diskuterade tips och idéer (Åsén Nordström, 2014).  

2.5 Sammanfattning forskningsöversikt 

Att genomföra organisatoriska förändringar med hjälp av medarbetare är inte helt 

oproblematiskt och för att lyckas krävs det engagemang från medarbetaren. För att lyckas 

engagera medarbetare behöver ledningen kommunicera och utforma en stöttande kultur. När 

en organisation genomför en förändring innebär det ett identitetsarbete för medarbetarna i 

organisationen. Förändringar i förväntningar från ledningen, ansvar och bedömningar av 

prestation påverkar identitetsskapandet hos medarbetare. En förändring kan innebära nya 

arbetssätt och att nya arbetsgrupper skapas, något som kan innebära att medarbetare och 

grupper känner sig hotade då de måste konstruera om sin sociala identitet. Känslor av 

avundsjuka kan innebära hinder för förändringsarbete medan känslor av kamratskap verkar 

främjande för förändringsprocessen. På en arbetsplats ingår medarbetaren i olika sammanhang, 

om individen utvecklar ett kritiskt tänkande i sitt agerande kan den anpassa sitt sätt att vara 

utifrån sammanhanget. Att ha flera roller på en arbetsplats kan för medarbetaren innebära ett 

identitetsarbete att känna sig genuin. Om medarbetaren lyckas integrera de olika rollerna och 

forma ett allmänt jag, skapas en känsla av genuinitet. För medarbetare som arbetar både enskilt 

i sitt yrke och i ett team utvecklas en professionell identitet och en teamidentitet. Dessa två 

identiteter kan innebära konflikter för medarbetaren då de olika identiteterna innebär olika 

regler och riktlinjer. Om medarbetaren lyckas kombinera den professionella identiteten och 

teamidentiteten så främjas arbetet i grupp. Ett sätt att genomföra förändring är att kvalitetssäkra 

genom kollegial handledning. Handledningssamtalen påverkas av de resurser som tilldelas från 

ledningen. Ett centralt hjälpmedel i handledning är dokumentation. Hur handledaren tar med 

sig lärdomar från handledningstillfället och reflekterar kan skilja sig åt och visas i olika grader 

av kompetens i agerande i kommande handledningssituation.  
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3. Social identitetsteori 

I den här studien utgår vi övergripande från Richard Jenkins sociala identitetsteori som 

teoretiskt perspektiv. Jenkins har i sitt teoretiska perspektiv kombinerat och vidareutvecklat 

redan befintliga och etablerade idéer inom det socialpsykologiska perspektivet som etablerades 

under senare delen av 1900-talet. Perspektivet utgår från att den sociala identiteten och det 

individuella beteendet påverkas av andra individers fysiska närvaro (Abrahms & Hogg, 2006).  

Identitet är enligt social identitetsteori något man gör i interaktion med andra snarare än något 

som individen är eller har. I en interaktion möter individen andra människor och blir medveten 

om sig själv. Att bli medveten om sig själv är en individuell internaliseringsprocess som 

påverkas av omgivningen vilket således innebär att individen är beroende av kollektivet 

(Jenkins, 2014). Den individuella identiteten skapas och förändras i pågående interaktioner 

genom att individen definierar och omdefinierar sig själv i en reflekterande tankeprocess 

(Jenkins, 2014). Genom denna tankeprocess skapar individen förståelse i vad som observerats 

i den rådande interaktionen (Jenkins, 2014). Att definiera sig själv genom hur det egna 

agerandet ser ut och hur omvärlden bemöter agerandet blir ett sätt för individen att skapa 

förståelse om sig själv och förhållandet till omvärlden. Social identitet konstrueras därmed 

genom individens yttre upplevelser och dess inre bearbetning. Den inre bearbetningen formar 

agerande och beteende. Den definitionen som individen gör av sig själv kan störas när 

bemötande i interaktioner inte stämmer överens med den rådande definitionen som individen 

har gjort av sig själv (Jenkins, 2014). Om individen definierar sig själv som en snäll person men 

i interaktion blir bemött som elak kan det störa den definition som individen har skapat. 

3.1 Tre ordningar 

Inspirerad av Erving Goffman menar Jenkins (2014) att vi kan se världen som socialt 

konstruerad och använder tre olika ordningar för att förklara hur människor förstår världen och 

sig själva. De tre ordningarna är den individuella, den interaktionella och den institutionella 

ordningen. 

Den individuella ordningen sker inom individen i inre tankeprocesser. I individens inre 

tankeprocesser skapas förståelse om den egna identiteten och det som pågår runt omkring 

(Jenkins, 2014). De inre tankeprocesserna är av social karaktär då individen i dialogform kan 

resonera med sig själv (Jenkins, 2014). Genom inre tankeprocesser skapar individen ett samvete 
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och blir medveten om normer i samhället. När individen resonerar med sig själv förhåller den 

sig till det samvete som utvecklats och de normer som finns runt omkring, på så sätt skapas 

individens självbild av yttre uppfattningar och inre tankeprocesser. Självbilden är i ständig 

förändring då individen hela tiden utsätts för nya yttre uppfattningar som den bearbetar 

(Jenkins, 2014). 

Den interaktionella ordningen sker mellan individer i interaktion. I interaktion med andra 

presenterar individen sig själv utifrån hur den vill bli uppfattad av andra. Det bemötande som 

individen får i interaktionen blir en utvärdering av presentationen. Interaktionen påverkas av de 

deltagande individernas tolkningar av situationen (Jenkins, 2014). Deltagarnas uppfattningar 

om vad situationen innebär stämmer inte alltid överens. Ett bemötande som individen tolkar 

som negativt kan vara helt oberoende av individens självpresentation och exempelvis bero på 

att den bemötande personen är trött eller ledsen. De deltagande individernas inre bearbetningar 

av situationen formar hur individen agerar i interaktionen (Jenkins, 2014). I interaktionen 

presenterar individen sig själv utifrån vad den vill åstadkomma med interaktionen (Jenkins, 

2014). Individen kan inte med säkerhet veta hur mottagaren kommer uppfatta agerandet utan 

får själv utläsa och tolka det ur mottagarens respons. Agerande i olika situationer kan ske genom 

improvisation eller genom agerande som blivit till vanor (Jenkins, 2014). Varje interaktion 

innebär ett beslutsfattande för individen i hur den ska agera (Jenkins, 2014). Beroende på vilken 

kontext som individen befinner sig i så utvecklas olika vanor. En vana innebär ett invant 

handlingsmönster som ger individen möjlighet att agera utan att behöva fatta beslut i varje 

interaktion (Jenkins, 2014). En vana kan exempelvis vara hur individer på en arbetsplats hälsar 

på varandra utan att varje dag behöva reflektera över det. 

Den institutionella ordningen sker mellan individer i etablerade ordningar. Etablerade 

ordningar innebär mönster som individer interagerar utifrån i olika kontexter (Jenkins, 2014). 

En sådan ordning kan vara hur individer förhåller sig till varandra i en organisation, där det 

exempelvis finns mönster för hur och när man ska prata under ett möte. För att skapa ordning 

och mönster i sin tillvaro kategoriserar individen sig själv och andra. När individen 

kategoriserar sig själv i likhet till andra skapas en grupptillhörighet (Jenkins, 2014). 

Grupptillhörigheten och dess kategorisering påverkar vilka regler, normer och förutsättningar 

som individerna i gruppen har att förhålla sig till.  
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3.2 Självbild och presenterad bild 

Varje individ har en uppfattad bild av sig själv och en bild som de presenterar för andra. I 

interaktion presenterar individen sig själv med önskan att bli accepterad av andra. Hur andra 

reagerar på den presenterade bilden och hur individen tolkar reaktionen påverkar individens 

bild av sig själv (Jenkins, 2014).  

Individens självbild är formad av reflektion över tidigare situationer. Denna självbild visas för 

andra genom en presenterad bild. En individ som har en självbild som hjälpsam kommer i 

interaktion presentera sig själv genom att agera hjälpsamt. Självbilden påverkar individens 

agerande genom att den styr individens handling i ett sammanhang. I interaktion får individen 

en uppfattning av vad andra tycker om den identitet som individen presenterar. Individen 

presenterar sig utifrån hur den vill framstå i en viss situation. Den bedömning individen får 

utifrån den presenterade bilden påverkar hur individen uppfattar sig själv. Det är på så sätt en 

rörlig process där självbilden påverkar hur individen presenterar sig själv och det uppfattade 

bemötandet av den presenterade bilden i sin tur påverkar individens självbild. Individens 

självbild, liksom identitet, är socialt konstruerad eftersom den skapas och omformas i sociala 

sammanhang (Jenkins, 2014). I ensamhet kan individen reflektera över tidigare presentation 

och förbereda sig inför kommande interaktion. Som individ finns ett behov av acceptans från 

omgivning vilket gör att reaktioner på individens handlande formar individens självbild och 

framtida agerande. 

3.3 Social kategorisering och gruppering 

Genom att observera och jämföra sig själv med andra skapar individen förståelse om sig själv 

och omgivningen. För att individen ska förstå vart den passar in så blir förståelsen om sig själv 

och omgivningen viktig för individen. Individen jämför likheter och skillnader hos 

omgivningen och när individen hittar likheter till andra som den vill identifiera sig med så kan 

en grupptillhörighet skapas. 

Det pågår ständigt jämförande processer där individen kategoriserar sig själv och andra. Att 

kategorisera och gruppera innebär för individen att skapa ordning i den mänskliga världen 

(Jenkins, 2014). Genom att kategorisera andra skapar individen en förväntad bild av hur 

individer i omvärlden kommer att agera. I skapandet av kategorisering söker individen likheter 

och skillnader med andra (Jenkins, 2014). Dessa likheter och skillnader relaterar individen till 
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sig själv för att definiera sig själv och andra, på så sätt kategoriserar individen sig själv och 

andra i grupper. När individen identifierar olika grupper sker en social kategorisering (Jenkins, 

2014). I den sociala kategoriseringen definieras vilka som tillhör gruppen och vilka som står 

utanför den, detta innebär skapandet av olika gruppidentiteter (Jenkins, 2014). Likheter binder 

individer samman till en grupp och skillnader blir ett sätt att identifiera andra och olika grupper. 

Identifieringen av en grupp sker genom två olika definitioner, en inifrån gruppen och en utanför 

gruppen. En gruppidentitet kan inte skapas ur vakuum, utan är beroende av individerna i 

gruppen och grupper utanför (Jenkins, 2014). När individen identifierar sig med en grupp så är 

det sannolikt att den kommer kategoriseras i den av resterande gruppmedlemmar och därmed 

skapa en grupptillhörighet till gruppen (Jenkins, 2014). Att kategorisera sig själv och bli 

kategoriserad av andra inom en grupp innebär ett relationsskapande mellan 

gruppmedlemmarna. Detta relationsskapande är beroende av likheter som binder samman 

gruppen. Den sociala kategorisering och grupperingen sker både på individnivå och på 

gruppnivå. Sökande efter likheter och skillnader sker inom varje individ för att kategorisera sig 

själv. På liknande sätt söker grupper efter likheter och skillnader för att kategorisera individer i 

och utanför gruppen (Jenkins, 2014). 

4. Metod 

I detta kapitel redogör vi för vilken metodologisk ansats och vilka avväganden som gjorts för 

att studera fenomenet identitetsskapande hos medarbetare med dubbla roller. Vidare kommer 

en beskrivning av hur vi har gått tillväga i urval, intervjuer, transkribering och analys. Kapitlet 

är uppbyggt i underrubrikerna: metodansats där vi går in på vilken typ av kunskap vi söker, 

undersökningsmetod där insamlingen av empirin redogörs för, urval där vi berättar hur vi valt 

ut informanter, genomförande av intervjuer där vi berättar om hur vi samlat in empirin och till 

sist analysmetod där vi redogör för hur vi bearbetat vår empiri.  

4.1 Metodansats  

Syftet med denna uppsats är att få ytterligare kunskap om identitetsskapande hos medarbetare 

med dubbla roller i medarbetardrivet kvalitets- och förändringsarbete. För att utveckla 

kunskaper inom ämnet behövde vi få tillgång till medarbetare som i sitt arbete innehar två roller 

på samma arbetsplats. Vi har uppfattat att det finns en kunskapslucka där det saknas kunskap 
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om medarbetares perspektiv i medarbetardrivna förändringsarbeten och hur de dubbla rollerna 

påverkar medarbetares identitetsskapande.  

Genom att vi aktivt lyssnat på vad informanterna sagt i intervjun och ställt följdfrågor med 

utgångspunkt i vissa teman har vi utvecklat kunskap tillsammans med informanterna. 

Uppsatsen har formats av det teoretiska perspektivet som Richard Jenkins (2014) teori om 

social identitet bidragit med och de berättelser som informanterna delat med sig av. Teorin låg 

till grund för intervjuguiden och vilka teman vi valt att fokusera på. Berättelserna från 

informanterna påverkade i sin tur vilka delar vi valt att redogöra för i studiens teoriavsnitt. Den 

processen kan liknas vid vad Bryman (2018) kallar för ett abduktivt tillvägagångssätt där teorin 

och studiens syfte format insamlandet av empirin och empirin i sin tur påverkat utformandet av 

studien. 

4.2 Undersökningsmetod 

Vi har genom intervjuer undersökt identitetsskapande hos medarbetare med dubbla roller. 

Genom intervjuerna kan vi nå kunskap om identitetsskapande då informanterna i berättelser 

delger hur de interagerar med andra på arbetsplatsen och hur de tänker kring agerandet. Intervju 

som tillvägagångssätt ser vi som fördelaktig då vi får veta vad som ligger bakom interaktioner, 

något som blir viktigt för att förstå identitetsskapandet.  

I intervjuerna har vi specifika teman som vi undersökt. Utgångspunkten för intervjuguidens 

olika teman återfinns i studiens syfte och teori. Att använda en intervjuguide underlättade att 

inte missa några teman i intervjusituationen (Bryman, 2018). Intervjuguiden bestod av följande 

teman: situationer som de varit med om som handledare, fördelar och nackdelar med dubbla 

roller i en och samma arbetsgrupp, vilka förutsättningar de upplevde sig behöva för att göra 

handledningsuppdraget och hur de upplevde deras personliga utveckling i relation till rollerna. 

Intervjuguidens teman gav en struktur som bidrog till att intervjuerna hölls inom ramen för 

studiens syfte. Under intervjun styrde vi informanterna in på teman genom frågorna i 

intervjuguiden. Detta gjorde vi för att leda in intervjun på ett visst område och på så sätt få ta 

del av berättelser med relevans för studien. Vi valde dock att inte enbart använda oss av frågorna 

från intervjuguiden utan anpassade även frågorna efter informantens berättelse för att ge 

möjlighet åt informanten att ge sin bild av fenomenet (jfr. Bryman, 2018). Denna 

undersökningsmetod kan liknas med vad Bryman (2018) kallar för semistrukturerade intervjuer 

där forskaren förhåller sig till vissa teman men anpassar frågor och följdfrågor utefter vad 
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informanten berättar. Genom att aktivt lyssna på informanterna och ställa följdfrågor med 

utgångspunkt i vissa teman har vi som forskare utvecklat kunskap tillsammans med 

informanterna (jfr. Kvale & Brinkmann, 2014). 

I den tredje intervjun upplevde vi att informanten inte kunde relatera till de frågor som vi ställde. 

Vi hade då ställt frågor utifrån en förförståelse om att identitetsskapande för en medarbetare 

med dubbla roller skulle medföra negativa aspekter, något som informanten inte kände igen sig 

i. När informanten inte kunde relatera till frågorna valde vi då istället att förhålla oss mer öppet 

och låta informanten berätta om sina upplevelser. De frågor som upplevts problematiska valde 

vi att ta bort i resterande intervjuer.  

I ett försök att anpassa språket till intervjusituationen använde vi mer allmänt kända begrepp 

än social identitet och interaktion som återfinns i det teoretiska perspektivet. Dessa begrepp 

ersattes av frågor om hur de gör i möten med kollegor, eftersom medarbetarens sociala identitet 

blir synlig i hur den agerar i olika situationer. Att anpassa språket i intervjun uppfattade vi 

minskade risken för missförstånd och gjorde att informanterna kunde uppfatta hur frågorna 

relaterade till deras vardag. Intervjun inleddes med frågor om informantens yrkesbakgrund och 

avslutades med om det hade uppstått några tankar under intervjun som de ville delge som vi 

inte frågat om. Vi upplever att inledande och avslutande frågor gav en positiv påverkan på 

berättandet i intervjun då det skapas en känsla av intresse och engagemang från vår sida som 

intervjuare.  

4.3 Urval 

För att nå sjuksköterskor med ett handledningsuppdrag användes en personlig kontakt. Vi 

förklarade att vi var intresserade av att komma i kontakt med sjuksköterskor med dubbla roller 

genom att vara telefonsjuksköterska och handledare på samma arbetsplats. Utifrån denna 

information fick vi kontaktuppgifter till sjuksköterskor med handledningsuppdrag som hon 

trodde ville berätta om hur det är att ha dubbla roller. Att vår kontakt valde sjuksköterskor som 

hon trodde ville berätta om hur det är att arbeta i dubbla roller ser vi som positivt, då intervju 

som metod går ut på att hitta personer som har något att berätta. I samtal med vår personliga 

kontakt förklarade vi att vi sökte kontakt med medarbetarna oavsett om de hade positiva eller 

negativa erfarenheter av de dubbla rollerna. Detta för att både negativa och positiva upplevelser 

är relevanta för våra forskningsfrågor. Genom att arbeta strategiskt med vårt urval, att välja 

informanter med dubbla roller inom vårdsektorn, har vi använt oss av en målstyrd urvalsteknik 
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(jfr. Bryman, 2018). Det första urvalet bestod av elva sjuksköterskor som arbetade vid olika 

regioner i Sverige. Alla sjuksköterskor som intervjuades var kvinnor, vilket vi inte ansåg vara 

något problem då det är övervägande kvinnor som innehar yrkestiteln sjuksköterska i Sverige. 

Vi genomförde totalt nio intervjuer efter att en informant valt att avboka intervjun och vi bokat 

av en intervju. Efter nio intervjuer uppfattade vi en viss så kallad mättnad i intervjuerna (jfr. 

Kvale & Brinkmann, 2014). Det innebar att vi inte upplevde att några nya perspektiv eller 

uppfattningar tillkom, vi valde därför att avboka den sista intervjun.  

4.4 Genomförande av intervjuer 

För att undersöka hur väl intervjuguiden gav oss svar inom undersökningens syfte valde vi att 

genomföra en provintervju. Utifrån den reviderade vi sedan intervjuguiden då vissa 

intervjufrågor inte fyllde någon funktion, dessa frågor togs bort inför resterande intervjuer. 

Provintervjun genomfördes med den personliga kontakt som vi nått de resterande informanterna 

genom. Intervjusvaren var upplevelser och berättelser av det undersökta fenomenet. Vi ansåg 

att personen som intervjuades hade samma egenskaper som resterande urval och valde därför 

att använda provintervjun i analysen.  

Resterande intervjuer genomfördes i samband med en nätverksträff som informanterna hade i 

Stockholm. Valet att hålla intervjuerna i lokalerna för nätverksträffen underlättade 

informanternas medverkan då de redan befann sig på den fysiska platsen. Ett undantag, för att 

möjliggöra schemaläggningen, blev att hålla en intervju på ett café nära Stockholm 

centralstation. Ljudvolymen var till viss del högljudd, vilket skapade svårigheter att höra vad 

informanten sa i transkriberingsfasen. Utöver ljudvolymen upplevde vi inte att denna miljö 

påverka intervjun negativt då det inte upplevdes som ett känsligt samtalsämne. 

Intervjuerna inleddes med att informanterna fick ta del av samtyckesformuläret och skriva på 

att de tagit del av informationen. Samtalen tog 20–50 minuter och genomfördes under tre dagar. 

De längre samtalen resulterade i mer material vilket har medfört att vissa informanter citeras 

till större del i analysen. Sex av intervjuerna hölls med en intervjuande och tre stycken med oss 

båda på plats. I de fall då vi båda deltog i intervjun turades vi om att lyssna och ställa frågor. 

Att genomföra intervjuerna en och en fungerade för oss bra och vi upplevde att pauser berikade 

intervjun för informanten i dess möjlighet att utveckla tidigare svar (jfr. Kvale & Brinkmann, 

2014). Transkriberingen av ljudfilerna genomfördes på ett noggrant sätt och skrevs i ett 

gemensamt dokument utan åtkomst för andra. Vi har valt att enbart fokusera på det talade och 
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skrev därför inte ut några pauser eller andra ljud. Vi har valt att inte ändra hur informanterna 

pratar och har därför behållit talspråk, dock har vi valt att ta bort stammande som förekommit.  

4.5 Analysmetod 

Efter att materialet transkriberats analyserade vi materialet ytligt för att kunna göra en första 

indelning av vilka citat som vi ansåg var relevanta att analysera vidare. Våra intervjuer och de 

områden som valts inom analysen har styrts av intervjuguiden, som i sin tur är utformad efter 

våra forskningsfrågor. Det insamlade materialet ses därmed inte som en utgångspunkt för en 

första tolkning utan som ett tolkningsresultat redan från början (jfr. Alvesson & Sköldberg, 

2017). Vår uppsats har genomgående tolkats i flera steg, första steget var att uppmärksamma 

mönster och att tematisera, exempelvis märkte vi att större delen av informanterna berörde 

skvaller och att prata skit, detta samlades under en rubrik. Vi gick sedan in och tittade djupare 

i citaten och förstod att detta var sätt att beskriva hur medarbetaren ska göra och vara utifrån 

sitt handledaruppdrag. Vi valde att ta bort och lägga till citat för att skapa nyanser inom området. 

Under varje citat sammanställde vi uttalanden som vi uppfattade handla om görande och 

varande. Sammanställningen gjordes för att visa läsaren vilka delar vi uppmärksammat och 

skapa förståelse för dessa deltolkningar. Deltolkningarna sammanställdes i en schematisk bild 

som sedan analyserades utifrån Jenkins teori om social identitet för att synliggöra 

bakomliggande identitetsarbete, som detta görandet och varandet innebar. För att söka mening 

om hur informanterna skapar sin sociala identitet krävs det att vi går bakom det som sägs 

objektivt (jfr. Lueger & Vettori, 2014). Den kunskap som vi syftar till att finna i identitetsarbetet 

kan ibland ligga dolt. Genom att ta del av hur medarbetaren gör och interagerar i arbete kan vi 

se hur de skapar sin sociala identitet. 

Analysprocessen har inneburit att vi vid flertalet gånger reviderat indelningar och skapat nya 

tematiseringar. När vi gjorde nya tematiseringar upptäckte vi brister i vilka citat vi valt ut vilket 

har gjort att vi fått gå in i transkriberingsmaterialet igen för att söka efter nya citat och så har 

arbetsgången pågått i en cirkulär rörelse mellan analys, tematiseringar och sökande bland 

citaten. Att inse våra brister i materialet och tillåta oss att tematisera om och söka nya citat har 

varit viktigt för vår kunskapsbildning då det hjälpt oss att komma förbi vår första förståelse av 

det informanterna uttalat och försöka nå de bakomliggande faktorerna. Genom denna process 

av bearbetning har vi fått en djupare förståelse för hur de dubbla rollerna påverkar 

medarbetarens identitetsskapande.  
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4.6 Metodreflektion 

Efter att ha diskuterat vilka kvalitetskriterier som var relevanta för studien valde vi att arbeta 

utifrån begreppen tillförlitlighet och äkthet. Syftet med uppsatsen är att få ytterligare kunskap 

om identitetsskapande hos medarbetare med dubbla roller i medarbetardrivet kvalitets- och 

förändringsarbete. Vad som avgjorde valet av kvalitetskriterier var att identitetsskapande kan 

beskrivas på flera sätt hos deltagarna och deras upplevelse av den sociala verkligheten kan skilja 

sig åt. Vi avsåg inte att mäta eller generalisera identitetsskapande utan att genom 

informanternas berättelser få en djupare förståelse för fenomenet. Kvalitetskriterierna 

tillförlitlighet och äkthet lämnar utrymme för fler alternativa beskrivningar av den sociala 

verkligheten och lämpar sig därför enligt oss bättre för vårt fenomen där vi vill förstå hur 

medarbetarna skapar sin sociala identitet (jfr. Bryman, 2018).  

För att stärka studiens tillförlitlighet spelades intervjuerna in. Att ha intervjuerna inspelade gav 

oss möjlighet att gå tillbaka och lyssna hur frågor ställts och hur informanterna svarat. 

Inspelningarna gav oss även möjlighet att transkribera ordagrant och redovisa citat för att ge 

läsaren möjlighet att själv skapa sig en uppfattning i analysen. I intervjun användes 

sammanfattande frågor där vi som intervjuade återgav vår uppfattning av det som berättats. 

Informanterna fick på så sätt möjlighet att korrigera eller bekräfta informationen och säkerställa 

att vi delade en gemensam bild av fenomenet. Den gemensamma bilden kommer inte helt och 

hållet att stämma överens, vilket vi som forskare är medvetna om, men användandet av 

sammanfattade frågor anser vi minskar risken för missförstånd. 

Det fullständiga transkriberingsmaterialet var viktigt för oss i analysarbetet då vi använde det 

för att gå tillbaka och läsa i vilka sammanhang som citat uttalats. Vid ett flertal tillfällen 

uppmärksammade vi varandra när vi analyserat utifrån vår förförståelse och intervjuerna i dess 

helhet snarare än vad som ordagrant sagts i citatet. De fullständiga transkriberingarna användes 

då för att gå tillbaka och förhålla sig närmare citaten. Vår avsikt med uppsatsens analysdel var 

att redogöra för läsaren vilka citat vi förhållit oss till och hur vi tolkat dessa utifrån social 

identitetsteori för att få kunskap om identitetsarbetet hos medarbetare med dubbla roller.  

I vårt analysarbete var granskning av analysen viktig. Vid ett tillfälle ifrågasattes en analysering 

av empirin, detta då fanns olika uppfattningar av vad informanten menat. Genom att gå till 

transkriberingen och läsa citatet i dess kontext förstod vi att citatet inte analyserats på rätt sätt 

då vi missförstått informanten. Denna analys togs bort och vi fortsatte att kritiskt granska de 

analyser som vi gjorde. I tematiseringen försökte vi att redogöra för samtliga upplevelser av 
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innehavet av de dubbla rollerna för att inte förvränga hur informanterna upplever dem (jfr. 

Bryman, 2018).  

Genom att vi haft tillgång till hela materialet har vi kunnat bearbeta det som vid första anblick 

uppfattats som viktigt och sedan ytterligare undersökt andra delar av materialet som vi ansett 

var viktiga. Till en början analyserade vi citaten var för sig för att sedan läsa igenom varandras 

material. Vi valde i ett senare skede att gå igenom hela analysen tillsammans för att direkt 

diskutera med varandra och komma bortom den första förståelsen av fenomenet. En fördel med 

att vara två personer som skrivit uppsats tillsammans var att vi kunde göra varandra medvetna 

om när den egna förförståelsen om fenomenet påverkade analysen. Vi har försökt att 

upprätthålla ett kritiskt perspektiv till våra tolkningar genom att läsa varandras texter och 

diskutera alternativa tolkningar.  

Trots att vi valt att använda oss av många citat i analysavsnittet så redovisas inte majoriteten av 

materialet. I analysen av citaten har vi påverkats av vår uppfattning av hela materialet och vår 

förförståelse om ämnet. Vi har dock strävat efter att läsaren ska kunna göra samma tolkningar 

som vi. Därför har vi använt oss av många citat med relativt mycket text för att läsaren ska få 

möjlighet att följa med i analysen och förstå varför vi utifrån vår analys kommer fram till 

studiens slutsatser. Att läsaren kan förstå vilka faktorer som ligger bakom slutsatsen kan 

dessutom bli viktigt för senare forskning i andra kontexter där vårt resultat kan vara överförbart 

(jfr. Bryman, 2018). 

Samtliga handledare som medverkat i intervjuer och utomstående handledare kommer att få ta 

del uppsatsen när den är färdigställd. Uppsatsen kommer även att skickas till representanter på 

ledningsnivå som efterfrågat resultatet. Genom att redogöra för upplevelser av de dubbla 

rollerna och förutsättningar som är viktiga hoppas vi kunna bidra med en inblick i vad 

handledarskapet kan innebära och ge förklaringar till varför det ibland kan vara svårt samt vad 

som kan behövas från ledningen för att lyckas. Vi har valt att göra detta utifrån hur vi har förstått 

kriterierna om ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk 

autenticitet (jfr. Bryman, 2018).  

4.7 Etiska aspekter 

Vi fick genom en personlig kontakt tillgång till sjuksköterskor med handledaruppdrag. De 

kontaktades via mail och fick där tillgång till informationsbrev och samtyckesformulär, vilka 

utformats efter Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2002). Mailkontakten 
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skedde separat och de fick i informationsbrevet information om vilka vi var som genomförde 

undersökningen, undersökningens syfte, det berörda universitetet och information om 

intervjun. Genom att skicka ut informationsbrevet vid första kontakt kunde vi redan från start 

se till att vår uppsats nådde kriterierna för informationskravet.  

Samtyckesformuläret utformades i enlighet med samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Samtyckesformuläret innebar information om deltagarnas rätt att själva 

bestämma om deras medverkan, information om hur informanternas uppgifter kommer att 

hanteras och uppsatsens vetenskapliga syfte (Vetenskapsrådet, 2002). Alla intervjuer spelades 

in via röstmemo på telefonen, dessa fördes efter genomförd intervju in på en gemensam 

fildelning som enbart vi hade tillgång till. När överföringen till gemensam fildelning på datorn 

gjorts, raderades filerna från telefonen. Detta med anledning att minska risken för obehörig 

åtkomst. För att informanterna skulle förbli anonyma så döpte vi informanterna till namnen I1 

till och med I9, där numreringen av informanterna var utan inbördes ordning.  

Informanterna är inte anonyma eftersom både vår kontakt och vi känner till vilka som är med i 

studien. För att identiteten hos våra informanter ska vara konfidentiell för omvärlden så uppges 

inte namn, orter, verksamhetsplatser och personligt kopplade händelser. Dock kan 

informanterna känna igen sig själva i deras citat. Vår studie är beroende av informanternas 

berättelser och för att inte förlora den empiriska förankringen i analysen kan vi inte avstå från 

att publicera citat från intervjuerna.  

Vi har granskat och försökt handskas varsamt med citaten genom att analysera nära det som 

uttalats i citaten. I de fall där vi varit osäkra på vad som informanten avsett med uttalandet har 

vi valt bort citatet istället för att chansa och riskera att återge något som inte stämmer.  

5. Analys 

I detta kapitel redogör vi för analysen av det empiriska materialet och besvarar uppsatsens 

frågeställningar. Analysen är uppdelad i fyra olika huvudteman: Att vara och göra i 

handledarrollen, handledarens närhet och distans till kollegor, att skifta bemötande och att 

agera utifrån två olika roller samt ledningens påverkan. Varje tema börjar med en redogörelse 

för de utvalda citaten sedan analyseras de gemensamt utifrån Jenkins teori om social identitet. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattande genomgång av resultatet vi funnit i relation till 

uppsatsens frågeställningar.  
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 5.1 Att vara och göra i handledarrollen 

Att få ett handledaruppdrag utöver arbetet som sjuksköterska innebär för medarbetaren att få 

dubbla roller på arbetsplatsen. Informanterna beskriver sina olika roller, som handledare och 

sjuksköterska, genom att berätta vad de får göra och vad de inte får göra i rollerna. De berättar 

även om vad de får vara och inte får vara i rollen som handledare. 	

En situation där det blir tydligt att det finns ett sätt att vara och göra i rollen som handledare är 

i situationer där det uppkommer skvaller och där kollegor i arbetsgruppen pratar skit. En 

informant beskriver följande:	

”Jag är en representant för verksamheten, för att jag har ett funktionsledaruppdrag som det kallas hos oss. Då 

kan jag inte riktigt vräka ur mig vad jag tycker, utan jag håller nog igen ganska mycket. Framförallt när det 

gäller att kommentera kollegor och annat så, det gör inte jag. Det kanske jag inte gjorde förut heller men nu 

har jag extra den här grejen. Nu får jag inte bara låta bli att prata skit utan jag måste istället kanske vända på 

det. Det är inte bara det att jag kan vara neutral utan det blir att jag kanske måste vinkla det ytterligare, och 

vara lite advokat ibland, jag tar på mig det.” (I5)	

Informanten beskriver sin roll som representant för verksamheten vilket hon menar påverkar 

hur hon bör vara och hur hon bör göra på arbetsplatsen. Att till exempel ”inte vräka ur sig” 

menar hon ligger i linje med att vara denna representant. Hon berättar vidare att det inte enbart 

handlar om att låta bli att prata skit, utan att också att hon måste vara beredd att ”vända” på det, 

att inte enbart vara neutral utan även gå in och ”vinkla”. Informanten beskriver detta vidare som 

att hon får bli en sorts advokat i sin handledarroll. Att handleda kollegor kan alltså innebära en 

identitet i vilket man inte enbart ska förhålla sig neutral eller passiv utan faktiskt aktivt arbeta 

för att komma med andra perspektiv. Relationen mellan rollen som handledare och kollegialt 

skitpratande återkommer även i intervjuer med andra informanter i termer av skvaller: 	

”Man blir ju ett mellan, men så är det ju faktiskt, ett mellanting. Vill man vara med i viskandet och sådär 

småskvallret så. Det kanske man får stå utanför lite, för man ses ju som kanske någon mellanchef eller nåt 

sånt där då.” (I1)	

Hur informanten ser på handledarrollen och hur hon uppfattar att andra ser på handledarrollen 

får konsekvenser för hur hon agerar i situationer där skvaller uppkommer. Att hon ses som en 

typ av mellanchef innebär att hon får ställa sig utanför skvallret. Detta med utgångspunkt i att 

skvallra inte ligger i linje med ett agerande som mellanchef. Hur en handledare ska vara 

återkommer även genom exemplifieringar av sätt den inte får vara på: 	

”Som handledare på egen arbetsplats så kan jag inte vara den här clownen som gör mig rolig på andras 

bekostnad, förstår ni när jag sitter i fikarummet. Jag är inte den kollegan man kommer och pratar strunt med, 
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prata smuts om kollegor. Kommer man och säger något sånt till mig i fikarummet här i X, så var det du nu 

får du nog prata med den som det gäller, för vet du jag kan inte hjälpa dig i det här. Det var ju dött att prata 

med mig om sånt där så det var ju ingen, var det skitsnack eller någonting som alla andra visste så visste inte 

jag för jag hade inte det örat på och jag är ju inte intresserad av sånt.” (I9)	

I citatet ovan berättar informanten om två olika roller, dels om rollen som handledare och dels 

om rollen som ”clown”. Att vara clown innebär att göra sig rolig på andras bekostnad, ett 

agerande hon anser att hon inte får göra i rollen som handledare. Det är alltså innehavet av 

handledarrollen som medför att informanten inte kan ha rollen som clown. Informanten berättar 

att hon istället för att bli delaktig i det som kollegor pratar om rådgör sina kollegor att prata 

direkt med personen. Informantens agerande kan ses som ytterligare ett sätt att vinkla och vända 

på det som kollegorna säger, ett agerande som framstår tydligt ligga i linje med agerande i 

handledarrollen. Som handledare är hon inte intresserad av att ta del av skitsnack och väljer 

därmed inte att lyssna. Informanten fortsätter att berätta om hennes sätt att vara och göra på 

med anledning av kommande handledningssituation: 	

”Du kan inte vara den här spelevinken och sen gå in i en handledarroll. Alltså jag måste vara väldigt stabil i 

min personlighet. Har jag någon labilitet, att jag plötsligt är arg eller ojämn i mitt sätt så kommer jag ha 

svårare att vara handledare på egen arbetsplats. För då ska folk känna av, du kan jag få handledning av dig? 

Vad är du på för humör idag? Och då funkar inte det här.” (I9)	

Handledarrollen påverkar och begränsar informantens sätt att vara i andra sammanhang på 

arbetsplatsen, informanten berättar att hon inte kan vara spelevink då det skulle innebära att 

hon skulle vara ojämn i sitt agerande mot kollegor. Innehavet av handledarrollen får 

konsekvenser för informanten då hon kontinuerligt måste agera stabilt. För att upprätthålla 

stabilitet, ett görande som ligger i linje med handledarrollen, kan informanten inte agera i rollen 

som spelevink. Informanten förklarar att labilitet hos en handledare försvårar 

handledningssituationen. Informanten måste därmed agera stabilt både som handledare och 

kollega för att handledning på egen arbetsplats ska fungera. Agerande i handledarrollen 

beskrivs av en ytterligare handledare i termer av att hon måste ha en neutral hållning: 	

”I själva handledningssituationen så kan man ju få veta till exempel vilka triggers som en 

sjuksköterskekollega har, som man inte visste innan, och då är det ju som att jag har fått ett förtroende och 

det är ju viktigt att förvalta det. Så jag får ju, det är ju egentligen bara, att jag får tänka till att jag får fortsätta 

att ha en neutral hållning.” (I6)	

Handledningssituationen innebär en situation i vilket sjuksköterskor anförtror känslig 

information till henne som handledare. Hon berättar vidare att hon får förtroende och att detta 

förtroende måste förvaltas, något som innebär att hon långsiktigt måste agera neutralt på 
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arbetsplatsen. Att vara handledare innebär därmed ett ansvar att agera på ett sätt som gör att 

sjuksköterskorna kan dela känslig information i handledningssituationen. Att handledarrollen 

kan gå ut över sjuksköterskerollen är ett återkommande faktum som även andra informanter 

berör: 	

”Jag känner ibland att jag inte kan tillåta mig att ha en riktigt jävla dålig dag. Sen är jag ganska glad och 

positiv och sprider inte någon misstämning i gruppen eller så, utan är mer kom igen nu och så. Fast egentligen 

tycker jag inte, alltså jag är så van vid det att jag tycker inte att det påverkar mig så mycket.” (I3) 	

Handledarrollen påverkar hur hon upplever att hon kan visa sig inför sina kollegor som 

sjuksköterska. Informanten tillåter sig inte att visa för andra att hon har en dålig dag, detta med 

utgångspunkt i att agerandet som hör till att ha en ”dålig dag” inte ligger i linje med agerande 

som handledare. Informanten beskriver sig själv som glad och uppmuntrande, ett görande som 

stämmer överens med agerande i handledarrollen. I sitt vardagliga arbete som sjuksköterska 

agerar hon utifrån handledarrollen genom att vara den som är uppmuntrande. Informanten har 

med stor sannolikhet dåliga dagar men hon väljer att inte visa detta för sina kollegor med 

utgångspunkt i att upprätthålla agerande som ligger i linje med handledarrollen. Hon säger att 

agerandet inte påverkar henne för att hon är van vid det, det tyder på att hon under en längre tid 

har format sitt agerande efter handledarrollen.	

Sammanfattningsvis har vi i berättelserna uppmärksammat mönster i agerandet vad gäller hur 

en handledare ska vara och göra. Dessa har sammanställts i en schematisk modell. Modellen 

består av en uppdelning i vad informanterna beskriver att de ska vara/göra och vad de inte ska 

vara/göra i rollen.	

 Vara/göra som handledare Inte vara/göra som handledare 

Roller Representant, advokat, mellanchef Clown, spelevink 

Agerande Neutral hållning, stå utanför viskande och 
småskvaller, vinkla och vända på skitsnack, 
vara stabil, glad och positiv, förvalta 
förtroende 

Inte vräka ur sig, inte göra sig rolig på 
andras bekostnad, inte intressera sig för 
skitsnack, inte vara labil, inte ha en dålig 
dag 

Figur 1. Vara/göra och inte vara/göra som handledare.  

Medarbetarna berättar i intervjuerna om hur de gör i interaktioner med andra på arbetsplatsen. 

I berättelserna om hur de gör i interaktioner så tolkar vi, i enlighet med Jenkins (2014) teori om 

social identitet, att de berättar fram sin identitet i olika situationer. I rollen som handledare finns 

det agerande som de bör göra och agerande som de inte bör göra (Figur 1). Interaktionerna som 
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en medarbetare har med sin omgivning och upplevelsen av dessa påverkar hennes identitet. Det 

som påverkar medarbetarens görande och varande i handledarrollen är hennes självbild och 

den bild hon presenterar för andra. Självbild och presenterad bild är liksom identitet, socialt 

konstruerat (Jenkins, 2014). I interaktion reflekterar medarbetaren över vad som händer och 

skapar en uppfattning av sig själv genom andras bemötande. När medarbetaren reflekterar över 

den gångna interaktionen förändras självbilden vilket påverkar det kommande agerandet (jfr. 

Jenkins, 2014). Varandet som presenteras i Figur 1 uppfattar vi som medarbetarnas sätt att 

beskriva och förmedla sin självbild. Ur berättelserna framkommer det exempelvis att en 

handledare bör vara stabil och att det medför att medarbetaren inte kan presentera en bild av sig 

själv som clown och spelevink. Agerandet som clown och spelevink innebär stämmer inte 

överens med hur andra och hur hon själv ser på handledarrollen. Att agera i ovanstående roller 

kan riskera att hon upplevs av andra som labil. Den bild som medarbetaren presenterar har sin 

utgångspunkt i hur hon vill framstå för andra och hur hon upplever att andra uppfattar henne. 

Interaktionen och medföljande reflektion blir här en cirkulär process där medarbetaren formar 

sin självbild och sin presenterade bild. Medarbetaren agerar utifrån sin självbild och utifrån hur 

den vill framstå och ses av andra (jfr. Jenkins, 2014). Varandet i rollen som handledare formar 

görandet i interaktionen och blir synligt i hur medarbetaren väljer att presentera sig. I 

intervjuerna framkommer det att en av anledningarna till att de agerar på vissa sätt har med den 

kommande handledningssituationen att göra. Att kollegorna känner förtroende till handledaren 

är viktigt. De ageranden som de väljer att göra i relation till kollegorna tyder på att det givna 

förtroendet har blivit en del av deras självbild och att de agerar för att presentera en 

förtroendefull bild av sig själva. I medarbetarnas berättelser får vi även reda på hur de upplever 

att kollegorna uppfattar dem och hur det styr vilken bild de väljer att presentera. En medarbetare 

berättar exempelvis ”att man ses som kanske någon mellanchef”. Att hon ses av andra som 

mellanchef blir en del av hennes självbild vilket i sin tur styr att hon inte kan göra ageranden 

som viska och skvallra. Det som blir problematiskt med de dubbla rollerna är att medarbetaren 

är kollega med samma personer som hon handleder. På så sätt måste medarbetare med dubbla 

roller både i handledningssituation och den kollegiala situationen agera och presentera sig 

utifrån handledarrollen. Om de inte agerar utifrån handledarrollen kontinuerligt försvåras 

handledningssituationen då de som de handleder inte upplever de som tillitsfulla och stabila.  

 

 



 31 

5.2 Handledarens närhet och distans till kollegor 

I grunden har medarbetaren en roll som professionell sjuksköterska, en roll som delas med 

resterande arbetsgrupp. Att som sjuksköterska få en ytterligare roll som handledare med nya 

arbetsuppgifter och ansvarsområden påverkar relationen till kollegorna. Medarbetaren som har 

fått handledningsuppdrag fortsätter med arbetsuppgifter som telefonsjuksköterska och lägger 

till uppgifter som handledare. De nya arbetsuppgifter som handledningsuppdraget innebär 

skiljer dock medarbetaren från det som resterande arbetsgrupp gör. Ur medarbetarnas 

berättelser identifieras två teman, ett tema är hur de agerar i handledarrollen för att få fortsätta 

tillhöra arbetsgruppen och det andra temat är hur kollegorna bemöter dem i handledaruppdraget. 

De två temana kommer att redogöras separat för att sedan analyseras tillsammans. 

5.2.1 Handledarens agerande för att få tillhöra gruppen 

När medarbetaren får rollen som handledare har två roller skapats, dessa två roller förhåller sig 

till en och samma arbetsgrupp. Önskan om att tillhöra den kollegiala gruppen påverkar hur 

medarbetaren agerar i handledningssituationer. Hur medarbetaren agerar i handledarrollen kan 

innebära konsekvenser för de kollegiala relationer som hon har i rollen som sjuksköterska.	

En av informanterna berättar om hur hon i handledningssituationer agerar för att värna om sin 

relation till kollegorna:	

”För jag vill inte som handledare behöva blåsa min kollegiala relation. Utan, så jag måste i rollen som 

handledare värna också om min roll som kollega för annars vet jag ju att det kommer ju bli jättejobbigt. Och 

i dom situationer när det har skurit sig mellan, det har jag sett med andra, om det skär sig mellan en 

samtalshandledare och kollega som man har i handledning då blir det väldigt svårt att mötas i fikarummet. 

Så att man måste... det är en utmaning.” (I4) 	

Att ha en handledarroll kan innebära påföljder för hennes kollegiala relationer. Hon uttrycker 

att om hon inte agerar för att värna om relationen kan konsekvensen bli att det skär sig mellan 

henne och kollegor och att det då kan bli svårt att mötas i fikarummet. Informanten är medveten 

om konsekvenserna, vilket driver henne att ”värna” om kollegiala relationer i 

handledningssituationen. Det är viljan att ha kvar de kollegiala relationerna som styr hennes 

agerande i handledningssituationen. Den kollegiala relationens påverkan på agerandet 

återkommer i en intervju med en annan informant som beskriver att hon agerar återhållsamt 

som handledare:	
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”Ibland kan det här vara konkreta felaktigheter, det är alltid känsligare att lyfta, att säga att det här är konkret 

fel, även fast det skulle vara min upplevelse. Så skulle jag nog vända det till: ser du att du kanske skulle 

kunna jobba med det här? (….) Man känner dom och man är rädd för att såra, det skulle man inte vara i en 

helt fristående grupp, då är man mer konkret i de här delarna.” (I7) 	

I handledningen undviker informanten att konfrontera konkreta felaktigheter eftersom hon är 

rädd för att såra kollegan. Hennes återhållsamma agerande styrs av hennes rädsla att såra sina 

kollegor. Hon berättar vidare att hon i handledningssituationer i en fristående grupp inte skulle 

vara rädd för att såra, då hon inte känner de som hon handleder. Vilken relation handledaren 

har till de som hon handleder påverkar således hennes agerande i handledningssituationen. I 

likhet med föregående citat så poängteras även här den kollegiala relationens påverkan på 

agerandet i handledningssituationen. Vidare berättar en annan informant om att hon blir fegare 

i handledningssituationen utifrån att hon inte vill ha den kollegiala gruppen mot sig: 	

”Men jag vet ju att får jag en emot mig så kan en hel grupp vändas emot mig. För så upplevde jag det på 

vårdcentralen att när den tongivande sköterskan där inte accepterade mig i min funktion/roll som 

diabetessköterska så hade jag hela gruppen emot mig. Så att jag blir fegare, så är det. Med den erfarenhet jag 

har så blir jag fegare i vissa situationer för att jag värnar att, jag måste inte vara älskad av alla kollegor i 

fikarummet men det måste vara okej. Jag vill inte hamna i en situation där jag hamnar i att jag får någon eller 

flera i gruppen emot mig igen för det är så jobbigt.” (I4)	

Informanten berättar att hon har tidigare erfarenhet av att ha en avvikande roll och hur den inte 

blivit accepterad, vilket stängt henne ute ur arbetsgruppen. Att hon agerar fegare i 

handledningssituationen styrs av hennes önskan om att inte stöta sig med sina arbetskollegor. 

Om hon stöter sig med en kollega i hennes avvikande roll som handledare kan det innebära att 

hon får en eller flera i gruppen emot sig och därmed stängs ute från arbetsgruppen ännu en 

gång. Informanten berättar att hon inte måste vara älskad av kollegorna men att det ska vara 

okej för henne att få vara en del av den kultur som finns i fikarummet. Vidare beskriver ännu 

en informant om hur den kollegiala relationen styr hennes agerande som handledare: 	

”Det kan vara med en person som hela tiden går i konflikt, men som inte hör det själv men jag hör det, att 

hon låter väldigt taggig. Så känner jag får jobba under flera gånger på att steg för steg få henne att 

förhoppningsvis kunna höra det själv. Eftersom vi ska sitta i fikarummet ihop så vill jag inte säga det jag 

kanske hade sagt annars. Därför att jag vet att den omedelbara reaktionen kommer kännas lite jobbig för den 

här personen, men jag vet att över tid så kommer det vara hjälp. Men jag vill inte ändå för det blir så jobbigt 

när vi går ut sen.” (I4)	

Handledaren arbetar steg för steg i handledningssituationen för att få kollegan att själv höra 

sina misstag så att hon inte själv behöver säga de. Om hon i handledningssituationen rakt ut 

hade sagt de misstag som hon ser att sjuksköterskan gör, hade det enligt informanten kunnat 
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innebära konsekvenser för kommande interaktion i fikarummet. Det finns en medvetenhet om 

att ett mer direkt agerande från handledaren hade hjälpt kollegan på sikt, dock väljer hon att 

inte agera efter det för att det skulle innebära svårigheter i kommande kollegiala interaktioner. 

Att kunna sitta ihop i fikarummet och få vara del av den interaktion som sker i den kollegiala 

gruppen blir även här styrande för agerandet i handledningssituationen. En annan informant 

beskriver en handledningssituation där hon stött sig med en av sina kollegor: 	

”Man tänkte såhär, hur blev det? Gick jag över gränsen eller hur är det nu? eller sådär? För oftast när man är 

handledare så har man ju inte (...) man är ju ganska så ensam i den här rollen, det är man ju, och det är nog 

lätt att falla ur för att man inte vill bli impopulär då i ett sånt här tillfälle som detta blev.” (I1) 	

I citatet reflekterar informanten över hur hon agerat i ett tidigare handledningssamtal. 

Handledarrollen beskrivs som en avvikande roll och något som man är ensam i på arbetsplatsen. 

Att falla ur rollen som handledaren innebär att hon frångår de arbetssätt och uppdrag som hon 

har som handledare för att minska risken för att bli impopulär. Informanten berättar att hon är 

ensam i rollen vilket kan vara en av de anledningarna som kan innebära att handledaren frångår 

uppdraget för att man inte vill vara ännu mer utsatt i gruppen. Reflektionen kring om hon gått 

över gränsen innebär att det finns gränser för hur en handledare ska förhålla sig i 

handledningssituationen för att få behålla sin kollegiala relation. Handledaren måste både agera 

utifrån handledaruppdraget och förhålla sig på sätt som gör att hon kan få ha kvar den kollegiala 

relationen så att hon inte blir impopulär. 	

5.2.2 Ett distanserande bemötande från kollegor 

De arbetsuppgifterna som följer med handledarskapet skiljer sig från de arbetsuppgifter som en 

telefonsjuksköterska har. Handledaruppdraget är något medarbetaren oftast är ensam i att ha på 

arbetsplatsen. De dubbla rollerna innebär både arbetsuppgifter som handledare och 

arbetsuppgifter som telefonsjuksköterska. Arbetsuppgifterna i rollen som handledare skiljer sig 

från kollegorna medan arbetsuppgifterna i rollen telefonsjuksköterska är densamma som 

kollegornas. Uppgifterna som kommer med handledarrollen får konsekvenser i hur kollegor 

agerar och bemöter handledaren. 	

En informant berättar om en situation där det blir tydligt att de nya arbetsuppgifterna som 

handledarskapet innebär förändrar kollegors sätt att bemöta henne:	

”Själva handledningen var aldrig några problem, att sitta individuellt i en handledningssituation. Det som har 

varit problem är att inför kollegorna bryta sig loss från telefonarbetet. Att sitta enskilt och jobba, skicka 

kallelser och skicka ut tider för grupphandledningar och lokaler. Framför allt säger jag det för att det är det 
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som tar mest tid. Den individuella handledningen tar mindre tid egentligen i planeringsarbete, men just det 

här att man inte sitter i telefon utan gör något annat och kopierar papper eller något sådant. Så jag fick den 

kommentaren en gång, att jag hade en liten handväska stor som ett kuvert ungefär och den brukar jag alltid 

ha med på jobbet. Men när jag höll på med att skriva listor och kopiera papper så var det någon som sa det 

att: där går du omkring med din portfölj. Asså den kommentaren fick jag och det är ju aldrig någon som har 

kommenterat det om min handväska i något annat fall då kändes det som att de retar sig på vad jag gör så 

upplevde jag det då.” (I5)	

Det som upplevs som problematiskt med handledarrollen är att inför kollegor bryta sig loss från 

arbetsuppgifter i sjuksköterskerollen och övergå till arbetsuppgifter i handledarrollen. De nya 

arbetsuppgifterna innebär att hon nu gör andra saker än hennes kollegor. Att informanten i sin 

handledarroll gör andra arbetsuppgifter än sina kollegor blir avgörande för den kommentaren 

som hon får av en kollega. Hon berättar att hon alltid brukar använda samma väska men att hon 

aldrig fått kommentarer om den tidigare. De administrativa arbetsuppgifterna, vilka skiljer sig 

från kollegornas, motiverar kommentaren om portföljen. Väskan benämns olika av informanten 

och kollegan, informanten beskriver den som en handväska medan kollegan benämner den som 

en portfölj. De olika benämningarna på väskan innebär olika syner på hennes arbeten, en 

portfölj innehar viktiga papper och förekommer vid administrativa arbetsuppgifter. 

Kommentaren om väskan blir för henne en upplevelse av att andra retar sig på det som hon gör 

i handledarrollen. Ytterligare en situation där handledarrollen påverkar kollegors bemötande 

beskriver en informant genom hur de skämtar om hennes handledarroll: 	

”Jag tycker att man blir bemött som en kollega i telefon. Så det är ingenting, sen kan man skoja ibland att du 

som är handledare, du vet ju det här. Men det är ju med glimten i ögat, så det är inga problem.” (I8)	

Informanten berättar att hon upplever att kollegorna bemöter henne utifrån sin roll som 

sjuksköterska i telefoniarbetet. Hon berättar även att kollegorna ibland skojar om att hon som 

handledare ska veta vissa saker, detta beskriver informanten sker på ett sätt som inte är stötande. 

De sätt som kollegor bemöter informanten genom att skojar om informantens roll som 

handledare i interaktioner tycks vara påverkat av hennes innehav av dubbla roller. Hur kollegor 

bemöter handledarrollen beskriv en informant i termer av avstånd: 	

”Därför att vissa tog ett visst avstånd. Och jag tog också ett visst avstånd. Vi är ju olika personligheter och 

en del har väldigt lätt att acceptera att vi sitter i telefon och är kollegor och sitter bredvid varandra på samma 

rum ena dagen och att jag handleder andra dagen. Och andra blir nog lite rädda kan jag säga eller känner sig 

lite uppkollade tror jag.” (I3)	

Arbetsgruppen har tagit ett avstånd och att hon själv också har tagit ett avstånd, detta med 

utgångspunkt i de olika uppgifterna som hon har i sin roll som handledare. Uppgifterna 
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kopplade till handledarskapet kan skapa en rädsla hos vissa i arbetsgruppen och att de känner 

sig uppkollade. Det är alltså de nya skilda arbetsuppgifterna som handledarskapet innebär som 

gör att kollegor tar avstånd. Att handledaren har i arbetsuppgift att lyssna och kvalitetssäkra 

samtal i handledningssamtalet kan innebära att kollegor känner sig rädda för att sätta sig nära 

för att de då kanske blir bedömda. En annan informant fortsätter att belysa hur avstånd till 

arbetsgruppen påverkar henne i handledarrollen i termer av avundsjuka:	

”Är det tillräckligt nära eller tillräckligt långt bort från gruppen som bedömer den här rollen, då är det okej. 

Men att vara den här som är tillräckligt långt bort så jag ändå går utanför gruppen men ändå inte är så långt 

bort att gruppen kan strunta i att relatera till mig. Dom måste relatera till mig för dom ser mig i korridoren 

varje dag och jag har samma titel och alltihopa. Men ändå gör jag massa andra saker, det blir mer hotfullt 

och mer avundsjuka.” (I4) 	

Det avståndet som handledarrollen har till arbetsgruppen kan enligt informanten påverka om 

den accepteras eller inte. Om en handledare är längre bort från arbetsgruppen med 

sjuksköterskorna är det lättare att acceptera för kollegorna. Informantens berättelse tyder på att 

hon ser sig som utanför gruppen men samtidigt i den. Att informanten på sin arbetsplats delar 

titel och vissa arbetsuppgifter med de andra sjuksköterskorna men får göra uppgifter som inte 

hör till den rollen väcker avundsjuka hos kollegorna. Arbetsuppgifterna och det särskilda 

uppdraget som handledare uppfattas försvåra relationen till gruppen. Samma informant 

fortsätter att beskriva följderna av att hon är ensam i rollen som handledare: 	

”Det finns alltid risk för som jag ser det att så fort man går in i en roll som är utanför den vanligaste rollen 

eller massan, det är alltid riskfyllt att göra det. Kanske särskilt, om man nu tar ett genusperspektiv, kanske 

extra som kvinna i en kvinnlig grupp. Därför att ska hon som är ny, men jag har ju mycket mer erfarenhet. 

Det kan lätt väcka avundsjuka, det kan lätt väcka att man blir lite hotfull på något sätt. Det kostar alltid på att 

gå in i en roll som är utanför.” (I4)	

Att vara ensam i en avvikande roll i en grupp där resterande har en gemenskap i sin yrkesroll 

kan innebära svårigheter. Den kollegiala gruppen beskrivs ha en gemenskap i att de är 

sjuksköterskor och att det är en kvinnlig grupp. Att ha en roll som de andra i gruppen inte har 

diskuterar informanten som en risk eller att det kostar på för henne. De reaktioner som kommer 

av att vara utvald handledare kan innebära avundsjuka, något som informanten belyser genom 

att hennes upplevelser av att andra jämför hennes anställningstid och erfarenhet med deras egna 

och gruppens. Informanten uttrycker att rollen som handledare distanserar henne utanför 

arbetsgruppen och att det kostar henne att gå in i den rollen. Den kostnaden kan antas vara 

delaktighet som hon tidigare hade när hon enbart hade den vanligaste rollen som de andra på 

arbetsplatsen.	
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För att sammanfatta så innebär de dubbla rollerna att medarbetaren är med i gruppen och 

samtidigt utanför den. De upptäckter som har gjorts kartläggs i en schematisk modell nedan. 

Den schematiska modellen innebär en indelning mellan handledarens agerande i 

handledningssituationen och kollegors agerande i bemötande av handledarrollen vilket 

motsvarar avsnittets första och andra tema.  

Handledarens agerande i 
handledningssituationen 

Fegare, steg för steg, visa brister, vända och få kollegan att se själv 

Kollegors agerande i bemötande 
av handledarrollen 

Avstånd, kommentarer, skojar om handledarrollen, avundsjuka, 
rädsla 

Figur 2. Handledarens agerande och kollegors agerande.  

I medarbetarnas berättelser få vi ta del av hur handledarna agerar i handledningssituationer och 

hur de i kollegiala situationer blir bemötta av kollegorna. Det som ligger till grund för 

handledarens och kollegors agerande tolkar vi är deras olika sociala kategoriseringar. Social 

kategorisering innebär en jämförande process där både kollegorna och medarbetaren med de 

dubbla rollerna kategoriserar sig själv och andra (jfr. Jenkins, 2014). Den sociala 

kategoriseringen innebär en jämförelse mellan likheter och skillnader med andra på 

arbetsplatsen, detta för att skapa förståelse för vilken tillhörighet medarbetarna har och 

kategorisera sig själv och andra i grupper (jfr. Jenkins, 2014). De likheter och skillnader som 

finns med andra på arbetsplatsen styr agerande och gruppering på en arbetsplats (jfr. Jenkins, 

2014). Vi har uppmärksammat att det finns likheter och skillnader mellan handledarrollen och 

sjuksköterskerollen. Dessa likheter och skillnader som medarbetaren med de dubbla rollerna 

har, innebär att de delvis kategoriseras i den kollegiala gruppen och delvis utanför den. De 

ageranden som medarbetarna berättar att de gör i handledningssituationer tyder på att det finns 

en vilja att ha en grupptillhörighet i den kollegiala gruppen på arbetsplatsen (Figur 2). Titeln 

som sjuksköterska och arbetsuppgifterna i den rollen är likheter som kategoriserar 

medarbetaren tillsammans med de andra i den kollegiala gruppen. Uppgiften som handledare 

har vissa likheter med ledningsgruppens arbete i och med ansvaret att kvalitetssäkra arbetet i 

verksamheten. I och med att medarbetaren behåller arbetsuppgifter och titeln som 

sjuksköterska, innebär det för medarbetaren större likheter till den kollegiala gruppen än till 

ledningsgruppen. Något som gör att medarbetaren vill ha en grupptillhörighet till den kollegiala 

gruppen. På arbetsplatsen är handledarrollen oftast en ensam roll, då de är ensamma blir titlar 

och arbetsuppgifter skillnader till den kollegiala gruppen. Dessa skillnader kan innebära att 
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handledaren kategoriseras utanför gruppen. Medarbetarnas agerande i handledningssituationer 

(Figur 2) tolkar vi som agerande för att minska skillnaderna till gruppen så att hon ska få ha en 

grupptillhörighet i den. Kollegors agerande i bemötande av handledarrollen (Figur 2) tolkar vi 

som agerande som har utgångspunkt i skillnader som handledarrollen innebär jämfört med 

sjuksköterskerollen. I de två teman som vi uppmärksammat blir det tydligt att hur medarbetarna 

kategoriserar likheter och skillnader formar agerande i interaktion. 	

Att ha två roller i en och samma grupp innebär ett identitetsarbete för medarbetaren då de har 

en roll som skiljer sig från den kollegiala gruppen och en som är den samma som den resterande 

delen av gruppen. Det arbete som medarbetaren gör i sin handledarroll får inte hämma de 

kollegiala relationerna, med anledningen av detta formar medarbetaren sin identitet i 

handledningssituationen på ett sätt som gör att de kollegiala relationerna inte tar skada. De 

dubbla rollerna kan innebära konsekvenser i identitetsskapandet då det kan innebära en 

förskjutning av grupptillhörighet för medarbetaren och ett identitetsarbete i att agerandet för att 

få tillhöra den kollegiala gruppen. Medarbetare med dubbla roller kategoriserar sig tillhöra 

gruppen medan den kollegiala gruppen till viss del kategoriserar medarbetaren utanför.	

5.3 Att skifta bemötande och att agera utifrån två olika roller 

Att ha två roller innebär för medarbetaren att hon ska interagera med kollegorna på två olika 

sätt. I rollen som handledare ska hon interagera med kollegorna utifrån sina kunskaper om 

samtalsmetodik och utveckla kollegorna i deras samtal. I sjuksköterskerollen ska hon interagera 

med kollegorna genom egna erfarenheter av att vara sjuksköterska och uppgiften att göra 

medicinska bedömningar i patientsamtal. Medarbetaren anpassar sitt sätt att interagera utifrån 

rådande situation vilket vi kommer avhandla i avsnittets första tema. De två olika uppgifterna 

kräver stort fokus och närvaro i den rådande situationen. Hur medarbetaren går mellan 

uppgifterna i de två olika rollerna och skiftar i rollerna kommer vi redogöra för i avsnittets 

andra tema.  

5.3.1 Att skifta mellan rollerna i bemötandet till kollegor  

De olika rollerna innebär interaktion med samma kollegiala grupp. De två olika rollerna innebär 

dock två olika sätt att interagera och bemöta kollegorna. Sättet att interagera påverkas av hur 

kollegorna förhåller sig till medarbetaren och vilken situation interaktionen sker i. Beroende på 
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om kollegan i interaktionen riktar sig till handledarrollen eller sjuksköterskerollen bemöter 

medarbetaren kollegan på olika sätt. 	

I följande citat beskriver informanten att det finns två olika typer av frågor som kollegorna kan 

ställa, hur frågorna ställs styr vilken roll informanten väljer att agera i.	

”Att sätta gränsen mellan att vara, båda sätta gränsen för mig själv och sätta gränsen för kollegor att är det 

här nu en kollegial fråga vi har eller är det att du vill ha en handledning i hur bedömning och samtalsprocessen 

då. Det är väl egentligen bara gränsdragningen mellan att vara kollega och handledare där (...) det blir lite 

mer fokus på kollegors tankar och känslor och så i handledningen men i mötet som kollegor där vill man mer 

svara på frågan och komma med ett snabbt råd så kanske, jag skulle nog kanske gjort såhär.” (I6)	

Frågor från kollegorna beskrivs vara av olika karaktär beroende på om de riktas till informanten 

i rollen som handledare eller sjuksköterska. Frågor som innebär bedömning av 

samtalsprocessen ställs till henne i egenskap av handledare medan frågorna av kollegial 

karaktär ställs till henne i egenskap av telefonsjuksköterska. Kollegiala frågor besvarar hon med 

snabba råd medan hon i handledningssamtal besvarar frågor med mer fokus på kollegors tankar 

och känslor. Informanten väljer sitt bemötande utifrån vilken roll hon upplever att frågan riktas 

till, vilket innebär att hur frågan ställs präglar kommande interaktionen. Informanten berättar 

vidare: 	

”Ja men då kanske jag skulle svarat lite mer utifrån om hon kommer till mig och säger ja med nu den här 

patienten har barn som är jättesjukt febrig och jag vet inte vart jag ska hänvisa och sådär. Då kanske jag 

skulle hänvisa rakt ifrån vad jag tyckte och tänkte och inte sätta det i perspektiv till hennes samtal och vad 

som har föranlett till att det har blivit som det har blivit på något vis. Utan kanske jag bara svarar rakt av på 

en fråga utan att gå tillbaka i samtalsprocessen och höra efter lite mer vad som har hänt tidigare i samtalet 

och sådär.” (I6)	

Det finns enligt informanten olika sätt att tänka och reflektera i de olika rollerna innan hon 

svarar på frågorna från kollegorna. Kollegiala frågor besvaras snabbare och utan lika stor 

informationshämtning och djupa eftertanke medan de frågor som riktas till henne som 

handledare innebär att hon går tillbaka i samtalsprocessen och sätter frågan i relation till hennes 

kunskaper i samtalsmetodik. Vidare berättar hon att det finns problematik med snabba frågor i 

korridoren: 	

”Det är väl att jag inte ska falla dit och svara på frågan utan mer, för många såna korridorsfrågor är att dom 

vill ha ett svar. Där jag känner att inte vill falla dit i den fallgropen att svara på frågan utan lite mer sitta ner 

i en lugn situation och höra efter vad egentligen sjuksköterskan vill ha hjälp med.” (I6)	

Informanten berättar att kollegorna ställer frågor till henne i korridoren som de vill ha ett svar 

på direkt, hon uttrycker att ett direkt svar från henne kan innebära en fallgrop. Fallgropen 
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innebär att informanten svarar och interagerar på fel sätt. Att svaret ska komma snabbt kan göra 

att hon svarar som kollega på handledningsfrågor. Det faktum att kollegorna vill ha svar snabbt 

kan öka risken för att informanten faller i fallgropen och svarar på handledningsfrågor på ett 

kollegialt sätt då handledningsfrågor kräver mer tid av henne för reflektion. 	

5.3.2 Att skifta snabbt och långsamt mellan rollerna  

För att kunna bemöta kollegorna utifrån de olika rollerna krävs det att medarbetaren kan skifta 

mellan rollerna. Vi har identifierat två olika sätt att skifta mellan rollerna där ett skifte sker 

snabbt genom ett hoppande mellan rollerna. Detta berörs i avsnittets tre första citat. Det andra 

skiftet, det långsamma skiftet, innebär en omställningsprocess där medarbetaren lämnar en roll 

och tillhörande arbetsuppgifter för att gå in i den andra rollen och dess tillhörande 

arbetsuppgifter. Det långsamma skiftet beskrivs i de två sista citaten.	

En informant berättar hur hon i handledningssituationen kan använda sig av båda sina roller 

genom att hoppa mellan dem:	

”Ja men kanske just att jag försöker att få det till att vi är lite på samma plan, kan vi va ett tag där. Då jag 

kanske hoppar ifrån min samtalshandledarroll lite grann och säger någonting där jag kan spela hon, oftast en 

hon, vi har bara en man, hennes agerande i telefonrådgivningssamtalet för att jag själv känner igen det som 

rådgivningssköterska förstår du vad jag menar? Att jag kanske hoppar från rollen som samtalshandledare till 

kollega är också rätt viktigt tror jag för att sen kunna hoppa tillbaka samtalshandledarrollen för jag ska ju 

guida dom och få dom att se vad det är dom skulle till exempel kunna förbättra eller jobba vidare med och 

såna saker.” (I2)	

I handledningssituationen agerar hon med utgångspunkten att hon och kollegan ska vara på 

samma plan. Att de kan dela en gemensam grund i rollen som sjuksköterska möjliggör för 

informanten att hon kan visa på felaktigheter som kollegan gör i sitt arbete. Detta genom att 

exemplifiera sig själv i sjuksköterskerollen. Informanten berättar att hon efter att ha 

exemplifierat kollegans agerande hoppar över till rollen som handledare för att guida kollegan. 

Genom att ge exempel utifrån sjuksköterskerollen menar informanten att kollegan själv kan få 

se vad den kan förbättra. Detta tillvägagångssätt innebär ett sätt för informanten att låta kollegan 

handleda sig själv genom att få se sitt eget agerande presenterat för sig. Att hoppa mellan 

rollerna blir ett sätt att styra agerandet efter vilken roll hon anser är mest fördelaktigt i 

situationen. Hon berättar vidare om hur hon går mellan rollerna i handledningen: 	

”Med många så gör man det där rollbytet varje gång man har en samtalshandledning egentligen. För man 

börjar ju med att man träffas ju då, jag och den jag ska samtalshandleda. Och så blir det ju lite kallsnack först 

och sen så blir det att jag kanske säger att ja men nu kör vi igång med samtalshandledningen. Så börjar jag 
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prata om den och vad vi ska göra här idag så, så det blir ju liksom ett avbryt. För då händer nånting annat för 

innan så var vi ju kollegor (...) och vi snackar om ditten och datten du vet sådär i några minuter, lite kallprat 

så.” (I2)	

Vid varje handledningssituation görs ett rollbyte mellan att vara kollega och handledare. 

Informanten börjar samtalet med kollegialt ”kallsnack” och hoppar sedan över i handledarrollen 

genom att hon bryter kallpratet med att tydliggöra handledningens syfte. Informanten använder 

alltså syftet med handlingen för att byta roller inför kollegan. Att förhålla sig i två roller och 

skifta mellan rollerna återkommer även i arbetet som sjuksköterska: 	

”Asså man vet ju, jag vet ju vilka svagheter och vad dom kan behöva hjälp med och så. Och jag kan ju som 

jag sa då sitta nära och spionera lite. Det är klart att man är ju handledare där också, om jag uppenbart ser att 

någon hamnar i några fällor hela tiden eller jag hör något som inte är bra eller någon kommer och frågar: nu 

blev det sådär lustigt igen där någon bara skrek på mig eller sådär nu blev jag så osäker. Då kan jag ju gå in 

och handleda direkt där och då också.” (I3)	

Informanten berättar att hon är handledare även i kollegiala situationer. Detta exemplifierar hon 

genom att berätta att hon ”spionerar” på kollegorna som hon handleder och att hon även i hennes 

arbete som telefonsjuksköterska ser sig vara handledare. Genom att spionera menar 

informanten att hon kan hjälpa sina kollegor genom att uppmärksamma felaktigheter direkt i 

anslutningen till deras uppkomst. Hon är således även handledare i kollegiala situationer där 

det annars förväntas att hon agerar utifrån sjuksköterskerollen. I och med att hon sitter i 

patientsamtal som telefonsjuksköterska men spionerar i handledarrollen blir själva iakttagandet 

ett skifte mellan rollerna. Informanten berättar att hon går in och handleder direkt där och då. 

Hennes iakttagande och agerande som sker i direkt anslutning innebär ett snabbt skifte. Vidare 

har även ett långsammare skifte i rollerna konstaterats, en informant beskriver det i termer av 

omställningstid:	

”Jag sa alltid att jag ville ha en halvtimma i omställningstid innan jag gick tillbaka och satte mig i telefonen, 

i början fattade inte min chef varför kan jag inte bara gå tillbaka och sätta mig. Men jag sa att nej det kan jag 

inte, jag behövde få bearbeta och sedan anteckna vad var det som vi hade pratat om, så jag hade det till nästa 

gång. Så jag behövde återställningstid, sen var det så att jag kunde gå ut och sätta mig bredvid den kollegan 

som jag hade handlett och då var jag i en annan roll och det var inget konstigt med det (...). Tiden blir viktigt 

för mig, för min konklusion, att få möjlighet att reflektera vad blev det här? Så den var viktigt, för att sen är 

det ju så att när jag sen ska sätta mig i ett patientsamtal då behöver jag ju vara här och nu och då behöver jag 

ju lämna den situation som jag har varit i nyligen. För det är ett otroligt fokuserat arbete att sitta i 

telefonrådgivning och aktivt lyssna på patienten.” (I9)	

Tiden mellan arbetsuppgifterna beskriver informanten som viktiga för att kunna gå i och ur 

rollen som handledare i handledningssituationen. Den tiden benämner hon som omställningstid 
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och återställningstid i vilket hon bearbetar och reflekterar över det samtal som hon ska gå in i 

och sedan gå ut ur. Informanten berättar att hon dokumenterar det som har hänt i samtalet för 

att ha det vid senare tillfälle. Att göra ett rollbyte blir viktigt för henne eftersom uppdragen i 

båda olika rollerna kräver stort fokus av henne. Det är ”omställningstiden och 

återställningstiden” som möjliggör för henne att vara helt närvarande i sina olika uppdrag. En 

annan informant berättar även hon om vikten av dokumentation vid rollbyte: 	

”Det är väldigt viktigt att jag går igenom tidigare dokumentation, så jag vet vad pratade vi om förra gången. 

Där det finns. Att jag är grundad här och nu, att jag inte har splittrade tankar utan fokuserad på vad får jag 

till mig nu. Så det är grundläggande, nollställd och öppen för vad som komma skall. (....) Dagen består av 

många delar i nollställning för att lämna det och gå in i nästa, det kan ju vara ett nytt samtal, eller det kan 

vara något helt annat.” (I7) 	

Dokumentation används av informanten som ett verktyg för att nollställa sig och på så sätt skifta 

mellan rollerna. Dokumentationen, berättar hon, hjälper henne att komma ihåg vad parterna 

pratat om i föregående samtal och att släppa saker som hänt tidigare under dagen. Att gå igenom 

tidigare dokumentation gör att hon kan vara fokuserad i handledningstillfället. Informanten 

beskriver att handledningssamtal innebär att hon får till sig saker och att hon därmed inte kan 

vara splittrad utan istället måste vara fokuserad på situationen. Informanten fortsätter att berätta 

att hennes dag består av att nollställa sig flera gånger och beskriver vidare att det är att lämna 

något som varit och att gå in i något nytt. 	

För att sammanfatta så ser vi att de två olika rollerna för med sig två olika sätt för 

informanterna att bemöta sina kollegor vilket vi i citaten uppmärksammat genom hur de 

bemöter kollegors frågor. De olika sätten att bemöta kollegorna utifrån de olika rollerna har vi 

valt att kartlägga genom en schematisk modell. Vi har även uppmärksammat att det finns olika 

sätt att skifta mellan rollerna, ett snabbt skifte och ett långsamt skifte. Det snabbare skiftet 

uppfattar vi som arbetssätt där informanten använder sig av båda sina roller i ett samtal genom 

att skifta mellan dessa. Det långsammare skiftet uppfattar vi som en omställningsprocess där 

informanterna vill lämna en roll helt för att kliva in i den andra rollen med fullt fokus. 	

Roll Hur de bemöter frågor 

Handledare  Höra efter, bedömning i samtalsprocessen, fokus på kollegors tankar och känslor 

Sjuksköterska  Tips, svara rakt av, svara snabbt  

Figur 3. Medarbetarnas bemötande av frågor utifrån roll. 
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Beroende på vilken roll som medarbetarna ser sig vara i, bemöter de sina kollegor på olika sätt 

(Figur 3). Vi uppfattar de olika sätten att bemöta kollegorna som att medarbetarna presenterar 

sig själva utifrån vilka mål de har med interaktionen. Agerande i interaktioner styrs utifrån hur 

de vill att kollegorna ska uppfatta dem och vad medarbetarna vill åstadkomma med 

interaktionen (jfr. Jenkins, 2014). Medarbetarna har ett behov av att bli accepterade av 

omgivningen vilket påverkar hur de väljer att agera och presentera sig själv i interaktioner (jfr. 

Jenkins, 2014). De olika rollerna innebär olika mål, vilka blir synliga i interaktioner när 

medarbetarna bemöter frågor på två olika sätt. Att vara handledare kan för medarbetarna 

innebära målsättningar att lära och utveckla kollegorna medan att vara sjuksköterska och 

kollega kan innebära målsättningar att ge råd och hjälpa. För att uppnå målen med 

interaktionerna kan medarbetarna ibland snabbt behöva byta vilken roll de presenterar sig 

utifrån. Vi ser exempelvis detta i hur medarbetare ibland väljer att agera utifrån rollen som 

sjuksköterska i handledningssituationen och exempelvis visar upp kollegors agerande i ett 

patientsamtal genom att exemplifiera sig själv i rollen som sjuksköterska. Bytet sker även i 

kollegiala situationer där medarbetaren väljer att byta roll och agera som handledare. Ett 

exempel på det är när medarbetaren sitter i patientsamtal och väljer att handleda kollegor direkt 

om hon upptäcker något som de behöver hjälp med. Vi tolkar att de snabba skiftena sker för att 

medarbetarna har olika mål i de olika rollerna och att dessa mål inte enbart sträcker sig över 

situationer som är kopplade direkt till de olika rollerna. Att medarbetarna i sina dubbla roller 

har två olika uppdrag med två olika målsättningar gör att de på arbetsplatsen alltid behöver 

förhålla sig till dessa olika målsättningar. 	

Det långsamma skiftet innebär ett rollbyte som sker genom att gå från arbetsuppgifter i den ena 

rollen till arbetsuppgifter i den andra. De båda rollerna innebär arbetsuppgifter som kräver högt 

fokus av medarbetaren i interaktion antingen med en kollega i samtalshandledningen eller med 

en patient i telefonrådgivning. För att lyckas behålla fokus i de olika arbetsuppgifterna som 

rollerna innebär beskriver de att de behöver tid i bytet mellan arbetsuppgifterna. Tiden beskrivs 

som en omställningstid eller återställningstid. Tiden mellan rollbytena handlar om att få inre 

bearbeta och reflektera över interaktionen som varit i den ena roller för att kunna lämna rollen 

och gå in i en interaktion som innebär en annan roll (jfr. Jenkins, 2014). Att de två 

arbetsuppgifterna kräver hög fokus i interaktion från medarbetaren, innebär svårigheter för 

medarbetaren att i senare arbetsuppgifter hinna bearbeta och reflektera det som varit. 

Omställningstiden efter interaktionen blir då viktig för att hinna reflektera om vad interaktionen 

har inneburit och möjliggör att medarbetaren kan fortsätta ha högt fokus i kommande 



 43 

interaktioner. Identitetsskapandet är en rörlig process där medarbetaren genom omgivningen 

skapar förståelse om sig själv och det som sker i omgivningen (jfr. Jenkins, 2014). Om tiden 

för den inre bearbetningen och reflektionen inte finns försvåras möjligheten för medarbetaren 

att skapa förståelse för det som den upplevt i rådande interaktion. På så sätt blir tiden viktig för 

konstruktionen av identiteten då medarbetaren genom reflektion skapar förståelse för sitt 

agerande i de olika rollerna. Att ha två roller innebär för medarbetaren att skapa förståelse för 

de båda rollerna. Att rollerna skiljer sig, innebär att interaktionerna kommer att skilja sig åt i de 

två rollerna. I och med detta kommer tiden för reflektion bli viktig för att skapa förståelse för 

sig själv och agerandet i de olika rollerna.	

5.4 Ledningens påverkan 

Ledningens förhållningssätt till handledaruppdraget och hur detta förmedlas till medarbetaren 

och arbetsgruppen påverkar medarbetaren i arbetet som handledare. Ledningen tilldelar 

handledningsuppdraget och är ansvarig för uppdragets gränser och förutsättningar. Gränserna 

formuleras i form av ramar och riktlinjer vilket påverkar medarbetare i deras arbete. 

Informanterna beskriver hur olika typer av chefer påverkar dem i deras roll som handledare. 	

En informant berättar hur chefens agerande kan påverka både handledningen och 

handledarrollen:	

”Beroende på vad man har för chef så är det också så att cheferna säger att handledning är olika viktigt. Och 

det finns också chefer som säger att alla ska ha handledning. Och sen så är det så att då släpper man på att 

om det är kollegor som inte vill ha handledning, så får det va frivilligt. Vad händer med ramarna här, då är 

man på glid. Både som handledare, som sjuksköterska och som chef. Då är det inte tydligt längre, vad är det 

som gäller. Eller situationen, man sätter av handledning, att man ska få handledning och så är det någon som 

är sjuk på arbetsplatsen så att man går kort med personal. Vad är det man gör då, då säger man vi drar in 

handledningen. Här är handledningen också på glid, handledningsrollen är på glid. Alltså hur viktigt är det? 

Man säger att det är jätteviktigt och så prioriterar man bort det.” (I9)	

Chefens förhållningssätt till handledningen menar informanten påverkar hur sjuksköterskorna 

på arbetsplatsen förhåller sig till handledaren och handledningssituationen. Informanten 

berättar att när sjuksköterskorna får välja om de vill ha handledningen eller inte, det vill säga 

att det är frivilligt, hamnar hennes roll på glid. Hon menar att rollen och uppdraget hamnar på 

glid om ramarna som hon fått inte följs kontinuerligt. Som chef går det inte enbart att säga att 

handledningen är viktig utan det måste även visas i agerande på arbetsplatsen. Om chefen säger 

en sak men i interaktion visar något annat så är ramarna för uppdraget inte längre tydligt. När 
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ramarna för uppgiften inte längre är tydliga så försvåras hennes roll gentemot kollegorna. 

Vidare beskriver en annan informant hur hennes chef kommunicerat handledarrollen både till 

henne och till kollegorna: 

”Men min chef nu som jag har i X hon är väldigt tydlig med att du har en funktion/roll som är viktig för 

verksamheten, som är viktig för medarbetarna. Det är en kvalitetsutvecklande funktion, du får ta den tid du 

behöver. Är det några problem, jag stöttar dig hela vägen. Hon sa på en utvecklingsdag för hela arbetsgruppen 

att samtalshandledare och utbildare gör ett jätteviktigt jobb, dom bestämmer själva om det fattas folk om det 

är så att dom behöver gå ut i telefonin. För det kan vara så att dom har uppdrag som dom är så viktiga att det 

behöver gå före även om det är kort om folk i telefon. Så den här, min chef nu, hon förstår att det är en roll 

och att det innebär något att ha en sån roll. Och att hon som chef måste stötta i detta och backa upp. Hon 

förstår att det är hon som ger mandatet.” (I4) 

Ur det informanten berättar förstår vi det som att hur chefen ser och kommunicerar ut 

handledarens funktion till arbetsgruppen är viktig för handledaren. Stöttning och mandat från 

chefen blir viktigt för henne som handledare, samt att denna stöttning och mandat inte enbart 

synliggörs för henne utan för hela arbetsgruppen. Informanten beskriver att det är chefen som 

ger mandat i en arbetsgrupp och att hennes nuvarande chef har förstått det. Vikten av mandat 

från chefen återkommer även i samtalet med en annan informant, hon berättar om ramarna för 

rollen:  

”För det första så måste man ha solklara mandat om vad man får göra i olika situationer och vad man ska 

göra i olika situationer framför allt och ramarna lite då vad man har, så att man inte kan ifrågasättas av 

gruppen när man gör en åtgärd.” (I1)	

Mandatet som informanten får av ledningen påverkar vad hon får göra i sin handledarroll. Hon 

berättar även att ramarna påverkar hur den kollegiala gruppen bemöter hennes agerande som 

handledare. Mandat blir viktigt för handledaren i dess relation till den kollegiala gruppen, då 

mandat och ramar gör att hon i hennes arbete som handledare inte ifrågasätts av gruppen. Vidare 

berättar en informant om vad som händer när chefen inte varit tydlig med ramarna för 

handledaruppdraget: 	

”För det är just det här att det ligger kvar en oro, en farhåga att jag ska göra en bedömning. Vilket jag på ett 

sätt gör för jag sitter ju samtidigt och säger att när jag hör ett samtal som är medicinsk osäkert. Så blir det 

jättejobbigt, så det är en komplex roll som inte fullt ut, det är inte fullt ut tydligt uppifrån i avgränsningen av 

rollen och det försvårar ju också. ” (I4) 	

Det finns en osäkerhet i den kollegiala gruppen om vad informanten i sin handledarroll har för 

uppdrag. Handledarens uppdrag har inte kommunicerats ut till den kollegiala gruppen på ett 

tydligt sätt. Rollen kan ses som en bedömande roll, vilket skapar oro, och informanten säger att 
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detta är något som hon gör på ett sätt. Avgränsningarna för rollen är inte fullt ut tydliga, varken 

för handledaren eller för den kollegiala gruppen, detta med anledningen av att ledningen inte 

har kommunicerat tillräckligt tydligt. Detta försvårar handledaruppdraget. Hur ledningen kan 

kommunicera handledarrollen belyser en annan informant: 	

”Det är jätteviktigt, det var som jag pratade om där i början. Har man inte mandatet uppifrån så är det nästan, 

den är nog inte rolig då tänker jag. Att försöka rodda runt det om man inte har mandat uppifrån och den 

tilliten och att liksom dom pratar gott för det också, det tror jag är jätteviktigt.” (I2)	

Arbetet i handledarrollen försvåras enligt informanten om hon inte får mandat och tillit 

uppifrån. Hon belyser även vikten av att ledningen pratar gott om det handledaren gör. 

Kommunikationen från ledningen och att de kommunicerar handledningen som viktig och 

värdefull påverkar henne i hennes arbete. 	

För att sammanfatta ser vi att ledningen påverkar vad som ingår i handledarens uppdrag. Det 

är ledningen som sätter ramarna för uppdraget och delegerar det till handledaren. Ramarna som 

ledningen formulerar handlar om vad handledarens uppdrag innebär och vad hennes rättigheter 

och skyldigheter är i uppdraget. Hur handledarens funktion kommuniceras till den kollegiala 

gruppen påverkar hur gruppen förhåller sig till handledaren och påverkar på så sätt relationen 

mellan handledaren och den kollegiala gruppen. 	

Det som vi har uppmärksammat i medarbetarnas berättelser är att avgränsningar i vad man får 

göra och ska göra i handledarrollen och hur chefen ser och pratar om handledarskapet påverkar 

medarbetarna i deras arbete som handledare. Berättelserna beskriver interaktioner som 

medarbetarna haft med chefer och med sin arbetsgrupp. Ur dessa uppfattar vi att otydligheter i 

uppdraget och ojämnt bemötande från ledningen försvårar deras arbete i handledarrollen. 

Medarbetarna bearbetar intrycken som de får i interaktion med omgivningen och skapar genom 

reflektion förståelse om omgivningen och om sig själv (jfr. Jenkins, 2014). Om cheferna agerar 

och kommunicerar olika innebär det för medarbetarna att omgivningen ständigt förändras. 

Detta skapar svårigheter för medarbetarna då de i sitt identitetsskapande ska förhålla sig till en 

omgivning som är i ständig förändring. Den definition som medarbetarna gör av sig själv kan 

störas om cheferna bemöter dem på ett sätt som inte stämmer överens med den definitionen de 

har av sig själv (jfr. Jenkins, 2014). Som exempelvis om en chef säger att handledning är viktig 

och sedan agerar motsatsvis. Den definition som medarbetaren gjort utefter uttalandet störs då 

av agerandet som visar på något annat. De definitioner som medarbetaren gör påverkas på så 

sätt av otydligheter och ojämnt bemötande då chefer och ledningen är en del av omgivningen 

som möter medarbetaren i interaktioner. Vi uppfattar att otydliga förhållningssätt till 
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handledningen även påverkar den kollegiala gruppens agerande. Att kollegorna i interaktioner 

med chefer får veta att handledaruppdraget är olika viktigt från gång till gång påverkar hur 

kollegorna definierar handledarrollen och agerar i kommande interaktioner. När chefen en gång 

säger att handledning är viktigt och sedan i interaktioner visar att det inte är prioriterat så 

kommer gruppen agera i enlighet med den förståelse de skapar genom att bearbeta intrycken 

från omgivningen, det vill säga att handledningen inte är prioriterat. I de fall när 

förväntningarna är stabila över tid förenklar det handledarnas identitetsskapande genom att de 

vet vad ledningen, omgivningen, förväntar sig av dem. När ledningen kommunicerar 

handledarens uppdrag kontinuerligt till den kollegiala gruppen förenklas även interaktion med 

kollegorna då det skapas delade förväntningar. Vi tolkar det som att kontinuitet i chefers 

förhållningssätt till handledarskapet inte enbart är viktigt för hur medarbetarna ser på sig själva 

i rollen som handledare, utan att det även är viktigt för gruppen. Tydliga ramar underlättar 

medarbetarnas identitetsskapande eftersom de då vet vad de har för uppgift och hur de ska 

förhålla sig till kollegorna. När ramarna skiljer sig från gång till gång behöver medarbetaren 

definiera och omdefiniera och på så sätt konstruera om sin identitet. 	

5.5 Sammanfattande svar på frågeställningar 

De områden som belysts i analysens tidigare rubriker sammanställs här under studiens två olika 

frågeställningar. Den första frågeställningen besvaras i analysens tre första områdena och den 

andra frågeställningen besvaras genom analysens sista område.  

5.5.1 Vilka konsekvenser får de dubbla rollerna för handledarens 

identitetsskapande?  

I det första avsnittet i analysen avhandlar vi att medarbetare med dubbla roller får göra och vara 

på vissa sätt och att det finns sätt de inte får vara/göra med utgångspunkt i att de har fått en 

handledarroll. Detta tolkar vi genom de teoretiska begreppen självbild och presenterad bild. 

Självbilden uppfattar vi genom hur medarbetarna presenterar en bild av sig själva i intervjun. 

De dubbla rollerna påverkar medarbetarnas agerande genom att de måste agera utifrån 

handledarrollen även i kollegiala situationer för att inte förlora förtroendet från de som senare 

ska handledas. De dubbla rollerna medför på så sätt att medarbetarna måste förhålla sig på vissa 

sätt när de har fått ett handledningsuppdrag. Att medarbetare måste förhålla sig till ett visst 
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agerande som handledare får konsekvenser för hur de ser på sig själva och hur de ska presentera 

sig själva, både i handledningssituationer och i kollegiala situationer.	

I det andra avsnittet diskuterar vi upptäckterna i två teman. Det första temat handlar om att 

medarbetarna i handledningssituationen agerar på vissa sätt för att minska skillnaderna till 

kollegorna för att få fortsätta tillhöra den kollegiala gruppen. Det andra temat handlar om 

kollegors bemötande av handledarrollen med utgångspunkt i de skillnader som finns mellan 

handledarrollen och sjuksköterskerollen. Arbetsgruppen agerar och bemöter medarbetarna på 

andra sätt än tidigare när medarbetarna enbart hade rollen som sjuksköterska. Skillnaderna som 

handledarrollen medför motiverar kollegorna att kategorisera medarbetaren utanför 

grupptillhörigheten och skapar en distans mellan handledaren och gruppen. De dubbla rollerna 

kan därför innebära att kollegorna bemöter medarbetaren på sätt som distanserar henne från 

gruppen. När medarbetarens ser sig tillhöra gruppen men blir bemött av kollegor med distans, 

försvåras medarbetarens förståelse av sig själv i relation till gruppen. Medarbetarna med dubbla 

roller formar sin sociala identitet utifrån att de vill minska skillnaderna till kollegorna, detta för 

att få fortsätta tillhöra den kollegiala gruppen.	

I det tredje avsnittet redogör vi för de skiften som de dubbla rollerna innebär mellan olika 

bemötande och skiften mellan olika roller och arbetsuppgifter. Uppdragen som medarbetarna 

får i och med rollerna innefattar olika mål för interaktionen med kollegorna. De mål som 

medarbetarna har med interaktionen påverkar hur de väljer att presentera sig. Att ha dubbla 

roller innebär olika mål att förhålla sig till, något som medarbetarna förhåller sig till genom att 

anpassa agerandet i interaktionerna med kollegorna. Medarbetare som har dubbla roller har 

även dubbla mål att förhålla sig till, dessa mål sträcker sig inte enbart inom situationerna som 

rollerna hör till utan det visar sig att medarbetarna snabbt skiftar från den ena rollen till den 

andra för att uppnå sina olika mål. De dubbla rollerna innebär även att medarbetarna måste 

skifta mellan två olika arbetsuppgifter. Att skifta mellan två arbetsuppgifter som kräver stort 

fokus i interaktionen innebär ett identitetsarbete gällande omställning mellan de två olika 

arbetsuppgifterna. Att ha dubbla roller påverkar medarbetarnas identitetsarbete eftersom de 

måste skapa förståelse för agerandet i de två olika rollerna och att rollerna medför olika sätt att 

bemöta kollegorna.	
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5.5.2 På vilket sätt har ledarskapet betydelse för identitetsskapandet hos 

medarbetare med dubbla roller? 

I det fjärde avsnittet avhandlar ledningens påverkan på identitetsskapandet hos medarbetare 

med dubbla roller. Chefen och ledarskapet är en del av medarbetarnas yttre upplevelser och 

omgivning på arbetsplatsen. Medarbetarna gör sin identitet och sitt agerande utifrån de 

upplevelser som de får från sin omgivning. Det är chefen som ger medarbetarna 

handledaruppdraget och som därmed sätter ramarna för vad handledaren ska och får göra. Det 

som vi funnit i vår studie är att om chefer agerar och kommunicerar olika från gång till gång så 

innebär det svårigheter för medarbetarna i dess identitetsskapande då medarbetarna inte vet hur 

de får och ska göra. Ledarskapet på arbetsplatsen påverkar även hur kollegorna i arbetsgruppen 

uppfattar handledaruppdraget. Hur kollegor uppfattar handledaruppdraget påverkar 

interaktionen med medarbetarna då uppfattningen som kollegorna har fått genom 

kommunikation från ledningen styr hur de agerar. Ett ledarskap där kommunikationen till 

gruppen skiljer sig från gång till gång innebär för medarbetarna och gruppen att 

förutsättningarna ständigt förändras. Denna typ av instabila ledarskap får betydelse för 

identitetsskapandet för medarbetarna i de dubbla rollerna då det försvårar interaktionerna med 

kollegorna och skapar osäkerhet och vad rollen innebär. Medarbetarnas identitetsskapande 

förenklas när chefen kommunicerar ramarna för uppgiften stabilt över tid och stöttar 

medarbetarna i uppgiften som handledare. Då medarbetarna vet vad omgivningen förväntar sig 

av dem i rollen som handledare kan de utifrån en stabil upplevelse av omgivningen agera i sin 

handledarroll.	

6. Diskussion 

Den analys som presenterats i föregående kapitel kommer vidare diskuteras i förhållande till 

forskning inom ämnet. Avslutningsvis kommer vi att resonera om studiens bidrag och ge 

förslag på vidare forskning. 	

I vår studie framkommer det att innehavet av dubbla roller innebär konsekvenser för 

medarbetarens identitetsskapande. Handledarrollen som är en av de dubbla rollerna, medför ett 

ansvar som innebär att medarbetaren ska göra och vara på ett speciellt sätt som handledare. I 

likhet med detta har Sebrant (2000) funnit att ansvar, som i hennes forskning är ett ekonomiskt 

ansvar, formar medarbetarens yrkesmässiga identitet. Vi menar i likhet med Sebrant (2000) att 

ansvar påverkar medarbetarens identitetsskapande. 	
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Vi ser att medarbetarna skiftar sättet att bemöta kollegor utefter vilken roll de är i och att skiften 

mellan rollerna kan ske på olika sätt. Medarbetaren med dubbla roller kan snabbt skifta i sitt 

bemötande utefter vilket mål som finns med interaktionen. Detta resultat ligger i linje med att 

Cain et al. (2019) menar att medarbetare får en ökad möjlighet att lösa uppkomna situationer 

och samarbeta med andra när de lyckas kombinera deras olika identiteter. Abes et al. (2007) 

anser att det är fördelaktigt för individen att på ett medvetet sätt kunna anpassa sina olika 

identitetsdimensioner utefter vilken situation det gäller. Våra resultat utgår från en annan syn 

på identitet än de tidigare studierna men bekräftar resultaten om att det är fördelaktigt för 

individen att kunna anpassa sättet att agera utefter vilken situation den är i. 	

Det sker en omställningsprocess hos medarbetarna för att skifta i rollerna och arbetsuppgifter. 

I denna omställningsprocess blir tid och dokumentation viktiga resurser. Sebrant (2000) har 

funnit liknande resultat om dokumentation och menar att det är ett verktyg som stärker 

medarbetares professionella identitet. 	

Chefens sätt att kommunicera ramar och riktlinjer för handledarrollen påverkar medarbetarens 

identitetsskapande. Tydliga ramar och riktlinjer i handledarrollen påverkar medarbetarens 

arbete positivt och underlättar interaktionen med kollegorna. Berglund (2010) menar att 

förändringen försvåras om kommunikationen mellan ledning och medarbetare inte fungerar. 

Vår studie bekräftar vikten av kommunikation mellan ledning och medarbetare men vi 

undersöker till skillnad från Berglund (2010) medarbetarens identitetsskapande. Konsekvensen 

av bristande kommunikation menar Berglund (2010) försvårar förändringen medan vi menar 

att det försvårar medarbetarens identitetsskapande. Williamsson et al. (2016) finner att en 

stöttande kultur är viktigt för att ett förändringsarbete ska vara lyckat, något som våra resultat 

även bekräftar men snarare i termer om att det förenklar identitetsskapandet för medarbetaren 

med dubbla roller. Resultatet visar även att både handledaren och arbetsgruppen påverkas av 

hur chefen på arbetsplatsen ser på handledarskapet. Det ligger i linje med vad Åsén Nordström 

(2014) funnit då hon menar att handledningen påverkas av de resurser och insatser som ges från 

ledningen.	

Vår studie har bidragit med kunskap om hur identitetsarbetet hos medarbetare med dubbla roller 

ser ut i kvalitets- och förändringsarbeten där en av rollerna innebär ett ansvar att utveckla 

verksamheten. Genom att undersöka medarbetares identitetsskapande har vi bidragit med 

kunskap från ett medarbetarperspektiv på organisatoriska förändringar som sker genom en 

medarbetardriven strategi. Vår studie bidrar även med kunskap om vilka förutsättningar en 

medarbetare med utvecklingsansvar behöver ha från ledningen. I denna studie har vi främst 
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kunnat se identitetsskapande genom hur medarbetare pratar om interaktioner som de varit med 

om och hur de tänker kring sig själva och sina kollegor. I senare studier inom ämnet anser vi 

att det hade varit intressant att följa medarbetare med dubbla roller genom observation under 

en längre tid. Vi tror att det finns fler faktorer som påverkar identitetsskapandet hos medarbetare 

i dubbla roller och det som vi funnit tror vi enbart är en del av dem. Vi anser även att det hade 

varit intressant att undersöka vidare medarbetare med dubbla roller i en annan typ av 

organisation.	
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Bilaga 1.  

Samtyckesformulär 

Till deltagarna 

Samtycke att delta i en intervju som undersöker dubbla identiteter i kvalitetssäkring genom att 

vara handledare och kollega 

Vi är två studenter som heter Sophie Eriksson och Amanda Koss som studerar pedagogik C 

med inriktning mot vuxna och arbetsliv vid Uppsala Universitet. Just nu skriver vi vår C-

uppsats där vi undersöker dubbla identiteter i att vara handledare och kollega i kvalitetssäkring 

av vården. För att undersöka detta fenomen genomför vi intervjuer. Efter genomförd intervju 

hanterar vi materialet i form av ljudinspelning med största konfidentialitet. Ljudinspelningen 

kommer att undersökas och analyseras av oss, Sophie och Amanda. Vi kommer i vår uppsats 

att använda oss av citat från intervjun, citaten kommer inte gå att spåras till enskild informant. 

Materialet från intervjuerna kommer enbart att användas i vetenskapligt syfte. Den färdigställda 

uppsatsen kommer att publiceras på Uppsala Universitets databas DIVA. 

Det är frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta din medverkan.  

 Intervjun kommer ta mellan 20-30 minuter och kommer att ljudinspelas.  

 Jag har muntligen och skriftligen informerats om studien och lämnar härmed mitt samtycke att 

delta i denna undersökning: 

  

Deltagarens underskrift  

_________________  

Datum 

 _________________ 
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Bilaga 2.  

Intervjuguide  

Inledande frågor  

Vill du berätta lite om din yrkesbakgrund?  

Hur länge har du haft rollen som handledare? 

-Summering av tiden på arbetsplatsen och tiden som handledare.  

Situationer som handledare 

Hur upplevde du att det var att börja handleda på egen arbetsplats? 

Hur upplever du att det är att ha två roller i din arbetsgrupp?  

Kan du berätta om en situation där du handlett din kollega, där du behövt gå mellan rollen som 

kollega till handledare?  

Följdfrågor: - På vilket sätt? -Vad gjorde du då? -Hur löste du det? 

Bär du med dig handledarrollen i ditt vardagliga arbete? 

Hur påverkar de dubbla rollerna dig i ditt sätt att vara i arbetsgruppen?  

Har relationen till dina kollegor förändrats sedan du blev handledare?  

Fördel och nackdel  

Finns det en fördel med att vara kollega och att vara handledare i samma arbetsgrupp?  

Finns det någon nackdel med att vara kollega och att vara handledare i samma arbetsgrupp?  

Förutsättningar  

Hur ser din chef på din roll som handledare?  

Hur upplever du att din chef stöttar dig i ditt arbete som handledare?  

Vilket utrymme behöver du för att göra ett bra jobb som handledare?  

Personlig utveckling  

Vad har det betytt för din personliga utveckling att få axla rollen som handledare och som 

kollega?  

Avslut  

Är det något mer som du tänker kring nu när vi pratat lite om det här som du vill berätta om?  

 


