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Sammanfattning  
Denna uppsats är en kvalitativ studie som syftar till att utifrån ett chefsperspektiv undersöka hur 
beslutsprocessen i ett delat ledarskap inom sjukvården kan se ut, hur cheferna samverkar med varandra 
gällande beslut och vilken betydelse det delade ledarskapet har för chefernas sätt att hantera olika typer av 
beslut. Målet är således inte att generalisera till samtliga chefer i ett delat ledarskap, utan att ge exempel på 
hur chefer i ett delat ledarskap inom sjukvården går tillväga när de hanterar olika typer av beslut. Ett delat 
ledarskap definieras i denna studie som när två eller fler chefer delar samma chefsposition och är hierarkiskt 
likställda. Det empiriska materialet består av tio kvalitativa intervjuer med fem chefspar som arbetar som 
första linjens chefer på två större sjukhus i Sverige. Samtliga intervjuer har ägt rum under hösten 2014. 
Studien har utgått från chefernas berättelser för att sedan analyseras utifrån ett organisationssociologiskt samt 
symboliskt interaktionistiskt perspektiv. De teorier som har används är Ahrne och Brunssons teori om 
beslutsfattande i organisationer samt Goffmans dramaturgiska modell. Resultatet visar bland annat att 
cheferna i de delade ledarskapen använder sig av ett antal medvetna strategier när olika beslut hanteras. 
Dessa strategier syftar i huvudsak till att uppnå jämlikhet mellan cheferna gentemot medarbetarna samt att 
visa upp ett starkt gemensamt ledarskap. 

Nyckelord: delat ledarskap; beslutsfattande; sjukvården  
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1. Inledning 
Åtta armar, sex ben och tre ögon. Så illustreras hur en chef på första linjen inom sjukvården bör se ut för att 
ha möjlighet att uppfylla de krav och förväntningar som finns på chefsrollen (Thylefors 1991, s. 102). Första 
linjens chefer är personalens närmaste chef och har i regel inom sjukvården personalansvar för 
sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden samt ansvar för avdelningens ekonomi och verksamhet. 
Dalsvall och Lindström (2012) beskriver att första linjens chefer ofta hamnar i korsdraget mellan 
arbetsgivarens krav och personalens förväntningar. Situationen för första linjens chefer inom sjukvården har 
blivit nästintill ohållbar på grund av de ökade kraven på chefsrollen och siffror visar att allt färre väljer att 
söka sådana positioner (Dalsvall & Lindström 2012, s. 43). 

En lösning som presenterats är att fördela chefsuppdraget på flera personer och därmed lätta på arbetsbördan 
(Nyström 2012). Delat ledarskap är en ledarform som har blivit allt vanligare inom  organisationer, bland 
annat inom sjukvården. Ledarskapsformen kan se olika ut och kan delas mellan alltifrån två personer till en 
stor grupp. Delat ledarskap har diskuterats i media och åsikterna kring denna typ av ledarskap går isär. 
Undersökningar visar att chefer som befinner sig i eller har ingått i ett delat ledarskap är väldigt positivt 
inställda till den ledarskapsformen (Tuvhag 2013). Fördelarna beskrivs som många, bland annat att cheferna 
har möjlighet att vara mer närvarande för medarbetarna och att de kan reflektera över frågor och problem 
med varandra (Soold 2010). 

I denna studie har vi valt att studera den typ av delat ledarskap som även benämns som samledarskap. I ett 
sådant delat ledarskap delar två eller flera chefer samma chefsposition och är hierarkiskt likställda. Cheferna 
ansvarar för samma ansvarsområde och har samma mandat att fatta beslut antingen tillsammans eller enskilt 
(Döös, Hanson, Backström, Wilhelmson & Hemborg 2005). I vår studie undersöks samledarskap där två 
chefer delar samma position. Forskningen gällande delat ledarskap där två personer är formellt jämställda 
och ansvarar över samma ansvarsområde med likvärdigt mandat är dock begränsad. Forskningen kretsar till 
störst del kring utbredningen av det delade ledarskapet, samt chefers och anställdas inställning till det delade 
ledarskapet (Döös, Wilhelmson & Hemborg, 2003; Döös et al. 2005). Ett fåtal har behandlat hur denna typ 
av ledarskap påverkar relationen mellan cheferna och hur dessa gör för att arbetet mellan dem ska fungera 
(Wilhelmsson 2006; Rosengren & Bondas 2010). 
  
Som tidigare nämnts så upplevs det delade ledarskapet ofta som något positivt av de chefer som befinner sig 
i ett sådant. Dock finns det återkommande problematik gällande det delade ledarskapet som påverkar 
cheferna i deras dagliga arbete. När chefer talar om nackdelarna med det delade ledarskapet nämns ofta 
beslutprocessen som en av dem. De menar att beslutsprocessen riskerar att bli utdragen då fler individer har 
rätten att fatta beslut vilket gör att fler åsikter måste tas i beaktande (Döös et al. 2005). Det är dock svårt att 
hitta forskning som visar hur en beslutprocess faktiskt ser ut i ett delat ledarskap som innehas av två 
hierarkiskt likställda chefer som delar samma position. Med denna studie vill vi öppna upp för en ny 
infallsvinkel gällande delat ledarskap, genom att undersöka hur chefspar som befinner sig i ett samledarskap 
går tillväga när de ska fatta olika typer av beslut. 
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1.1. Syfte & frågeställning 
Vi kommer att undersöka det delade ledarskapet hos fem chefspar på första linjen på två större sjukhus i 
Sverige. Större sjukhus är vår egen term och med det avses ett sjukhus som har minst 2500 anställda. Syftet 
är att utifrån ett chefsperspektiv undersöka hur beslutsprocessen i ett delat ledarskap kan se ut, hur cheferna 
samverkar med varandra gällande beslut och vilken betydelse det delade ledarskapet har för chefernas sätt att 
hantera olika typer av beslut. Målet är således inte att generalisera till samtliga chefer i ett delat ledarskap, 
utan att ge exempel på hur chefer i ett delat ledarskap inom sjukvården går tillväga när de hanterar olika 
typer av beslut. För att uppnå syftet har följande frågeställning formulerats: 
 
Hur hanteras beslutsfattande i ett delat ledarskap på två större sjukhus i Sverige?  

1.2. Avgränsningar 
Vi har i denna studie valt att studera det delade ledarskapet genom åsikterna och tankarna från cheferna som 
befinner sig i det delade ledarskapet. Vi har således valt bort både medarbetarnas och de högre chefernas 
perspektiv. Denna avgränsning har gjorts då vi är intresserade av hur beslutsfattande fungerar och hanteras av 
cheferna i det delade ledarskapet, inte hur det upplevs utifrån. Vi har valt att endast studera delat ledarskap på 
sjukhus. Detta val gjordes då vi genom en källa var informerade om att delat ledarskap var vanligt 
förekommande på sjukhus för chefer på första linjen. Dessutom ingick cheferna i ett samledarskap, vilket var 
den typ av delat ledarskap vi ville undersöka. Samtliga respondenter är första linjens chefer, vilket innebär att 
det endast är det delade ledarskapet på denna nivå som kommer att undersökas.  

1.3. Disposition 
Uppsatsen inleds med en presentation av ett urval av den tidigare forskning som finns inom ämnesområdet 
och som valts ut för att ge en bakgrund till undersökningen som presenteras i denna uppsats. Den tidigare 
forskningen har delats upp i fyra stycken teman. Först presenteras forskning om förändringen av sjukhusets 
organisation, sedan forskning om ledarskap inom sjukvården, därefter forskning om delat ledarskap och 
avslutningsvis forskning om beslutsfattande i grupper. Kapitlet som följer utgörs av en redogörelse för det 
teoretiska perspektiv som kommer att användas i studien. Här presenteras Ahrne och Brunssons (2011) teori 
om beslutsfattandets påverkan i en organisation samt Goffmans (2007) dramaturgiska modell. Därefter följer 
metodkapitlet där det redogörs för den metodologiska ansats som använts i den här undersökningen. I 
kapitlet beskrivs även hur materialet har samlats in, hur det analyserats samt de etiska aspekter som tagits i 
beaktande. Kapitlet som följer innehåller en presentation av studiens resultat och analys. Det sista kapitlet 
utgörs av en slutdiskussion där det redogörs för slutsatserna från analysen, samt hålls en diskussion om 
studiens resultat i förhållande till tidigare forskning, teori och metod. 

2. Tidigare forskning 
I följande kapitel presenteras olika typer av studier för att ge en bakgrund och ett sammanhang till 
forskningsområdet som studeras i denna uppsats. Kapitlet är indelat i fyra övergripande teman, som inleds 
med forskning på makronivå där organisationsförändringar inom sjukvården presenteras samt hur dessa 
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förändringar påverkat framväxten av delat ledarskap inom den organisationstypen. Det temat ligger som 
inledande avsnitt för att ge en bakgrund till sjukvårdens organisation och de förändringar som präglat 
organisationsformen under de senaste årtiondena. Det ger även en bakgrund till hur delat ledarskap tidigt sett 
ut inom sjukvården. Det andra avsnittet redogör på mikronivå för hur ledarskap inom sjukvården förändrats 
och hur nya krav på chefsrollen inom sjukvården ställs. Den forskningen är inte kopplad till delat ledarskap. 
Forskningen om enskilt ledarskap inom sjukvården har valts för att ta ett ytterligare steg mot vårt 
forskningsområde och visa hur det är att vara chef inom sjukvården idag. 

I det tredje avsnittet presenteras forskning som rör delat ledarskap, hur det kan se ut i praktiken och vilka 
förutsättningar som krävs för att det ska fungera framgångsrikt. Forskningen gäller delat ledarskap både 
inom och utanför sjukvården. Då forskningen kring delat ledarskap är begränsad presenteras även forskning 
som inte gäller sjukvården, vilket ger en bredare forskningsgrund för vår studie. Det sista avsnittet handlar 
om decision-making teams, vilket är forskning om beslutsfattande i grupp och hur olika typer av ledarskap, 
både enskilt och delat, påverkar beslutsprocessen. Det här avsnittet avslutar kapitlet då det handlar om 
kärnan i vår egen studie, nämligen beslutsfattande. Som beskrivning av det fält som valts finns de två första 
avsnitten om organisationsförändringar och ledarskap inom sjukvården. De två första avsnitten ger således en 
bakgrund till vår undersökning, medan de två sista allt mer riktar in sig mot den frågeställning som studien 
syftar till att besvara.  

2.1. Organisationsförändringar inom sjukvården - från centraliserat till delat 

ledarskap 
Ett flertal organisatoriska förändringar har skett inom sjukvården i USA de senaste årtiondena, framför allt 
under 1980-talet. Det menar Fennell och Alexander (1993) som beskriver hur dessa förändringar har skett 
inom sjukvården i USA. De tre största formerna av organisationsförändring som skett är: en ökning av olika 
typer av organisationer och produkter; en förändring av ägandetyp och ledningsstrategi; en utveckling av 
samarbeten mellan organisationer och flerskiktade styrningsstrukturer vilket innebär att 
organisationssamarbetena kräver en mer komplex styrning och en bestämd strategi kring beslutsfattande. 
Fennell och Alexander diskuterar hur olika organisationsteoretiska perspektiv har tillämpats eller kan 
tillämpas på de här typerna av förändring. Genom dokumentstudier urskiljs de trender som präglat 
organisationsförändringar inom sjukvården under 1980- och tidigt 1990-tal. De kommer fram till att den 
traditionella strukturen som funnits i sjukvården har börjat luckras upp och att allt mer fokus hamnar på 
kostnader, effektivitet och företagsamhet. Avslutningsvis tas förslag upp på hur forskningen inom detta 
område kan fortsätta bedrivas. Konsekvenserna av de organisatoriska förändringarna föreslås som ett ämne 
forskningen bör riktas mot, då detta område beskrivs som outforskat (Fennell & Alexander 1993). 

I det förändringsarbete som pågår inom sjukvårdens organisering ser samarbete och partnerskap ut att vara 
framtidens modell. Det visar en studie av Evan, Aubry, Hawkins, Curley och Porter-O'Grady (1995) Det som 
krävs är en ökad integration mellan de olika avdelningarna och befattningarna på sjukhusen. För att 
åstadkomma detta behöver ett nytt ramverk för vården tas fram, en struktur som upprätthåller kvaliteten på 
vården och skapar tvärvetenskapliga relationer. Ett exempel på detta är ett sjukhus i USA som 
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implementerade en ny organisationsmodell på sina avdelningar. Den strategi sjukhusledningen använde sig 
av för att integrera de olika delarna av patientvården var att införa delat ledarskap på sjukhuset. Det första 
steget mot en ökad integration mellan avdelningarna var att ge sjuksköterskorna större befogenheter. Det 
blev sedan grundbulten i bygget av en arbetsstyrka och organisationsstruktur som möjliggjorde för 
enhetsbaserat och vårdprioriterande beslutsfattande.  
 
Resultatet av omorganisationen var att de viktigaste rollerna och befattningarna på sjukhuset integrerades 
med varandra och på så sätt blev tvungna att samarbeta i de processer och det arbete som krävs för att vården 
ska hålla hög kvalitet. Det delade ledarskapet skapar det stöd som behövs för att forma och upprätthålla 
fokus på god vård av patienterna. Den ökade integrationen ger vårdgivarna möjligheten att själva ta beslut 
gällande hur vården ska ske då de har fått det stöd, den information och de möjligheter som behövs för att de 
ska kunna fatta kompetenta beslut. Ledningens roll på sjukhuset blir nu att försäkra att det nya systemet 
fungerar och att medarbetarna på de olika enheterna på sjukhuset har de resurser och de färdigheter som 
krävs för att styra sin avdelning (Evan et al. 1995). 

Merkens och Spencer (1998) beskriver en liknande omorganisering som skedde på ett sjukhus i Kanada. 
Under 1990-talet pågick ett förändringsarbete gällande ledarskapet på sjukhuset Tillsonburg District 
Memorial Hospital i Ontario. Det delade ledarskapet på sjukhuset startade med en omorganisering av 
sjuksköterskeavdelningen. En mindre hierarkisk styrning skapades genom att beslut om vilken vård som 
skulle ges togs av samtliga sjuksköterskor, istället för av de sjuksköterskor som tidigare varit överordnade 
andra. Den här typen av omorganisering spred sig sedan till fler avdelningar, där personalen arbetar i team 
för att kunna erbjuda bästa möjliga vård för patienterna. De huvudsakliga besluten rörande vården fattas av 
personalen ”på golvet” som är de som arbetar med vård av patienterna. Det finns även en senior ledning, vars 
uppgift är att stötta teamens beslut och koordinera arbetet på sjukhuset. Det delade ledarskapet på 
avdelningarna har lett till att medarbetarna kan ta sig an allt större beslut och ta ansvar för sådant som 
ledningen tidigare varit tvungen att involveras i.  
 
Den nya uppdelningen av ansvar har dock inte gått helt felfritt. Det största problemet med det delade 
ledarskapet är att det helt enkelt inte passar alla. Vissa av medarbetarna trivs inte i att fatta egna beslut utan 
vill att någon överordnad ska ta hand om den delen av arbetet. För cheferna finns det motsatta problemet då 
många av dem har svårt att delegera beslutsfattande till andra. De föredrar istället när de själva har full 
kontroll över situationen på arbetsplatsen. Det faktum att hälften av alla chefer på Tillsonburg District 
Memorial Hospital lämnade sin tjänst när omorganisationen påbörjades talar för vilken stor omställning det 
är att plötsligt inte vara en autokratisk ledare längre. En annan nackdel med delat ledarskap är att det ibland 
är mer ineffektivt, då ett beslut kanske måste diskuteras mellan flera personer innan det kan fattas (Merkens 
& Spencer 1998). 

De här tre studierna beskriver alla liknande situationer, hur omorganiseringar inom sjukvården leder till delat 
ledarskap på olika avdelningar inom organisationen. Den här forskningen ger en bakgrund till vårt 
forskningsområde, då den visar hur och varför delat ledarskap har vuxit fram inom den organisationstyp vi 
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undersöker. Samtliga studier är dock på en makronivå, vilket är anledningen till att vi fortsätter med nästa 
avsnitt, där ledarskap inom sjukvården på en mikronivå diskuteras. 

2.2. Ledarskap inom sjukvården 
Karlsson (2006) undersöker i sin avhandling hur arbetsledare inom den kommunala äldreomsorgen uppfattar 
sin ledarroll. Hon undersöker hur formella ramar påverkar arbetsledarnas arbetsroll när det kommer till att 
fatta beslut, att handla på ett visst sätt och i en viss riktning samt vilket utrymme det finns för självständighet 
i yrkesrollen. Undersökningen har gjorts i flera steg, där först 17 stycken arbetsledare har intervjuats, varefter 
enkäter fyllts i av 47 stycken arbetsledare. Resultatet visar att arbetsledarna i studien upplever att de har stor 
handlingsfrihet kring sitt nära arbete men att de har mindre påverkan när de gäller de större, mer 
övergripande besluten, som till exempel politiska beslut eller beslut som fattas av förvaltningsledningen. 
Detta gjorde att problem kunde uppstå för arbetsledarna, när den typen av beslut skulle genomföras i 
verksamheten. Undersökningen visar hur arbetsledarna upplevde att de befann sig i kläm mellan det 
strukturella ramverket, högre chefer samt olika aktörer. Det strukturella ramverket beskrevs som de olika 
regler och bestämmelser som cheferna måste förhålla sig till i sina beslut, till exempel politiska beslut 
gällande verksamheten. De olika aktörerna beskrivs som medarbetare, brukare och kollegor. Arbetsledarna 
upplevde att det var svårt att förhålla sig till det strukturella ramverket samtidigt som de skulle tillfredställa 
både sina högre chefer samt de olika aktörerna. 

Wolmesjö (2005) skriver i Ledningsfunktion i omvandling om hur yrkesrollen för första linjens chefer inom 
kommunal äldre- och handikappsomsorg har förändrats. Hon gör detta genom att studera tre valda fallstudier 
gällande organisationsförändringar i olika kommuner. Wolmesjö beskriver att den ökade ekonomiska 
styrningen inom sjukvården, i och med New Public Managements framfart, har lett till att förväntningarna på 
ledarrollen har förändrats. Från att ha haft medarbetarna och relationsskapande i fokus så har nu den 
ekonomiska aspekten fått ett allt större inflytande. Detta leder till att det uppstår en konflikt för första linjens 
chefer i deras ledarroll, när den kommunikativa och ekonomiska aspekten kolliderar med varandra. 

Dagens chefer inom sjukvården måste bemöta olika logiker, vilket kan leda till dilemman som kräver olika 
typer av stöd. Det visar en kvalitativ studie av Wikström och Dellve (2009). De har i sin studie intervjuat 76 
avdelnings- och organisationschefer på sjukhus i Västsverige. Syftet med undersökningen var att få en större 
förståelse för de utmaningar som existerar för dagens chefer inom sjukvården i det dagliga arbetet, samt det 
stöd de behöver för att hantera de dilemman som uppstår. Under intervjuerna med cheferna kom det fram att 
det var tre typer av logiker som cheferna var tvungna att bemöta, kombinera och hantera i det dagliga arbetet: 
den administrativa logiken; den strategiska logiken; medarbetarlogiken. I praktiken består de huvudsakliga 
problemen för chefernas ledarskap inom sjukvården av att inte fastna i administrativa problem och detaljer, 
att kunna stödja medarbetarna och utveckla deras medarbetarskap samt att kunna skapa plats för strategiskt 
arbete. 

I resultatet presenteras två ledarskapsmodeller som har till syfte att definiera och differentiera olika sätt att 
bemöta logikerna och de krav som ställs på ledare inom sjukvården. Den första modellen beskriver ett 
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ledarskap där cheferna väljer att skilja på de olika logikerna i sitt dagliga arbete. Detta gör cheferna genom 
att hantera de olika logikerna vid olika tidpunkter och situationer. Här uttrycker cheferna en önskan om stöd i 
att definiera, strukturera, dela och fördela arbetsuppgifterna. Den andra modellen beskriver ett ledarskap där 
cheferna väljer att integrera olika logiker och aktualitet av lösningar. Chefer som använder sig av denna typ 
av ledarskap vill ha stöd i att stärka proaktiv ledning och forma en grund för att göra medarbetarna mer 
delaktiga (Wikström & Dellve 2009). 

De här tre forskningsrapporterna redogör för hur det vardagliga arbetet kan se ut för chefer inom sjukvården. 
De fortsätter med andra ord på det tema som påbörjades i förra avsnittet, med skillnaden att den här 
forskningen är på individnivå istället för på organisationsnivå. De bidrar dock med en liknande aspekt, 
nämligen hur förändringar inom sjukvården gör att cheferna har svårt att räcka till för alla de krav som ställs 
på dem. Efter att presenterat denna bakgrund, förändringar inom sjukvården som skapar delat ledarskap samt 
ökade krav på chefsrollen, kommer nästa avsnitt att ta ytterligare ett steg mot vårt eget 
undersökningsområde, nämligen delat ledarskap. 

2.3. Delat ledarskap 
I en grupp som har två eller flera ledare som delar ledarskapet, kan det hända att individernas roller skiftar 
mellan ledare och följare, beroende på vilken situation gruppen befinner sig i. När en viss expertis behövs för 
att lösa ett problem, en expertis som kanske finns hos endast en av gruppmedlemmarna, är det den personen 
som för stunden träder fram som ledare i gruppen. I självstyrda grupper förväntas medlemmar själva ta 
ansvar för att ledarskap utövas av rätt personer i olika situationer. Detta beror inte minst på att det är personer 
som arbetar i en verksamhet, istället för att enbart vara chef över en verksamhet, som anses ha den kunskap 
och erfarenhet som krävs för att avgöra vem som är bäst lämpad att fatta beslut i specifika situationer 
(McIntyre & Foti 2011).  
 
McIntyre och Foti (2011) har genomfört en studie där de undersöker hur väl grupper med olika 
ledarskapsformer tar till vara medlemmarnas kunskaper. De undersöker 40 stycken grupper där fyra olika 
ledarskapsformer återfinns: grupper med en centraliserad ledare; grupper utan ledare; grupper med delat 
ledarskap som är fördelad-splittrade; grupper med delat ledarskap som är fördelad-koordinerade. I en grupp 
som är fördelad-splittrad är några individer identifierade som ledare av övriga medlemmar, men ledarna 
erkänner inte varandra som likvärdiga ledare. Detta kan leda till att kommunikationen inom gruppen 
hämmas, vilket i sin tur kan leda till subgrupper inom gruppen som försvårar samarbetet. I en grupp som är 
fördelad-koordinerad sker konstanta byten mellan ledare och följare beroende på vad situationen kräver. Det 
finns även en större möjlighet i de här grupperna att ledarna kan synkronisera sina ansvarsområden. 
Resultatet visar att de grupper som tillämpade delat ledarskap på en fördelad-koordinerad nivå var de som 
presterade bäst. 

Att inneha olika roller i det delade ledarskapet samt att ha en öppen kommunikation gör att båda parters 
styrkor och svagheter kan tillvaratas. Dessutom leder det till personlig utveckling. Detta enligt en studie 
gjord av Wilmhelmson (2006), där hon har intervjuat 14 chefer som befinner sig i ett delat ledarskap på 
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mellanchefsnivå inom olika branscher i privat och offentlig sektor. Syftet med studien var att undersöka vad 
cheferna själva upplevde som de viktigaste komponenterna för deras gemensamma arbete. Resultatet visade 
att fem faktorer utgjorde grunden för ett fungerande delat ledarskap: en gemensam värdegrund; rätt partner; 
en gemensam arbetsprocess; kompletterande kompetenser; en kritisk reflektion av den andres åsikter och 
synpunkter. 

Denna typ av delat ledarskap leder till att cheferna tvingas att utvecklas tillsammans då de ständigt blir 
ifrågasatta av sin chefspartner och därför måste motivera sina åsikter. Cheferna i studien beskriver denna 
kritiska reflektion som vägen till personlig utveckling. Då deras åsikter och synpunkter hela tiden är öppna 
för den andre chefen och att denne har rätt att ifrågasätta och diskutera dessa, så leder det till att cheferna 
utvecklas. En annan viktig aspekt för att det delade ledarskapet skulle fungera var att maktbalansen var 
jämlik och att chefernas kompetenser kompletterade varandra. Med det avsågs respekt för varandras 
olikheter och att man utnyttjade detta för att få en bredd i ledarskapet (Wilhelmson 2006).   

Delat ledarskap har praktiserats informellt inom hälso- och sjukvården innan det blev en formell 
ledarskapsstrategi. Detta har en studie av Konu och Viitanen (2008) visat, där de undersökte hur cheferna på 
mellannivå inom sjuk- och hälsovården i Finland utövade sitt ledarskap. Studien bestod av en 
enkätundersökning där 433 mellanchefer inom hälso- och sjukvården uppskattade sin ledarskapsstil i 
förhållande till olika påståenden. Dessa påståenden var utformade för att mäta specifika egenskaper och 
ledarstilar som är utmärkande för det delade ledarskapet, till exempel uppmuntran till teamwork och 
delaktighet. Resultatet visade att flertalet av cheferna praktiserade den delade ledarskapsstrategin informellt 
genom att använda sig av den typ av ledarstil som är kännetecknande för det delade ledarskapet.  

Rosengren (2008) har i sin avhandling undersökt pågående förändringsprocesser inom hälso- och sjukvård på 
mikronivå genom studier av det delade ledarskapet. Resultatet från studierna av det delade ledarskapet visade 
att delat ledarskap är en framgångsfaktor för att utveckla hälso- och sjukvårdsorganisationer i förändring. 
Rosengrens resultat ligger till grund för två empiriskt grundade modeller: engagerat ledarskap och stödjande 
tvåsamhet (vår översättning). Den senare beskriver hur en gemensam värdegrund och olikheter i kompetens 
hos cheferna i ett delat ledarskap är en förutsättning för att skapa en god och tillitsfull relation. 

Rosengren utvecklar sitt resonemang tillsammans med Bondas i studien Supporting ”two-
getherness” (2010). Studien visar att maktfördelningen måste vara balanserad för att ett delat ledarskap ska 
fungera framgångsrikt. Rosengren och Bondas har under tre år följt två avdelningschefer på en 
intensivvårdsavdelning i Sverige som befinner sig i ett delat ledarskap.  Studien utvecklar modellen 
stödjande tvåsamhet som anges som det ultimata delade ledarskapet utifrån chefernas perspektiv. Modellen 
innebär att två jämställda chefer delar ansvarsområde och arbetsuppgifter, har stort förtroende för varandra 
och använder varandras styrkor och svagheter för att uppnå bästa resultat. Stödjande tvåsamhet utgörs av 
fyra aspekter som betraktas som förutsättningar för att uppnå denna ”stödjande tvåsamhet”: skyddande 
ledarskap; möjliggörande ledarskap; transparant bestämmande; balanserad makt. 
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Maktbalans uppnås när cheferna är jämställda i formell och informell kunskap. I studien beskriver cheferna 
hur det till en början fanns en obalanserad maktfördelning baserad på deras kompetenser och tidigare 
erfarenheter. Det visade sig vara svårt att anpassa sig till den andres åsikter och att balansera sin individuella 
makt med det delade ledarskapet. Balansen uppnåddes genom ökat självförtroende, prestigelöshet samt 
respekt för den andres svagheter och styrkor. Genom denna maktbalans blev cheferna sammansvetsade och 
upplevde att de fick en starkare position i organisationens medicinska hierarki (Rosengren och Bondas 
2010). 

De här fem undersökningarna visar hur delat ledarskap kan ta sig uttryck och vad som krävs för att det ska 
fungera. Delat ledarskap finns här både som något spontant där ledaren avgörs i stunden och som något 
informellt som tillämpas utan att organisationen eller individerna är riktigt medvetna om det. Det finns även 
exempel på delat ledarskap som är mer likt det vi undersöker, nämligen samledarskap. De här olika 
forskningsartiklarna har presenterats då samtliga visar hur ett delat ledarskap kan fungera. Det här avsnittet 
ger en bredare bild av vad delat ledarskap är för något och hur kan det tillämpas. Dock saknas i den här 
forskningen fokus på hur beslutsfattande hanteras i ett delat ledarskap, vilket är anledningen till att nästa 
avsnitt kretsar kring det.  

2.4. Beslutsfattande i grupper 
Alla ledare har inte möjlighet att leva upp till de krav som ställs på ledarrollen. Vid införandet av ett delat 
ledarskap kan två eller flera ledare kompensera för varandras svagheter, vilket även innebär att  olika 
grupprocesser kan hanteras på ett bättre sätt. Det menar Bergman, Davenport, Rentsch, Bergman och Small 
(2012) som har genomfört en studie där de undersökt hur delat ledarskap påverkar beslutsfattande i grupper. 
45 olika grupper och totalt 180 personer deltog i studien. Resultatet är liknande det som annan forskning på 
området kommit fram till. Nämligen att en grupp som tillämpar delat ledarskap upplever färre konflikter, 
större konsesus samt högre förtroende för varandra och bättre sammanhållning inom gruppen. 

För att beslutsfattande ska bli effektivt och framgångsrikt när flera människor i grupp ska fatta beslut 
gemensamt krävs att samtliga medlemmar i gruppen får vara delaktiga i de beslut som fattas. Det visar en 
studie gjord av Gelzheiser, Meyers J. och Meyers B. (2001). De har utfört en studie på en mindre skola i 
New York, där det fanns tre olika team som ansvarade för olika delar av skolans verksamhet: Primary School 
Team; Middle School Team; High School Team. Syftet med studien var att se hur de olika ledarrollerna inom 
teamen tog sig uttryck och hur det påverkade beslutsprocessen inom grupperna.  

Resultatet av denna studie visade att beslutsfattandet fungerade effektivt och framgångsrikt i de grupper där 
huvudledaren var en del av teamet och såg till att samtliga medlemmar fick ha inflytande i beslutsprocessen. 
I den grupp som var mindre effektiv hade huvudledaren en dominant och styrande roll, vilket begränsade 
medlemmarnas delaktighet. Det ledde till distinktioner och motsättningar inom gruppen, som i sin tur gjorde 
att beslutsprocessen blev utdragen och ineffektiv. Utifrån denna studie så anses delaktighet i beslutsprocessen 
vara en central aspekt för att beslutsfattandet ska bli framgångsrikt när flera personer ska fatta beslut 
gemensamt (Gelzheiser et al. 2001).  
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Ett annat kriterium som har tagits fram för att göra beslutsfattande i grupper mer effektivt är att samtliga 
gruppmedlemmar måste delges och få diskutera all information som rör det problem som behöver hanteras. 
Det visar en studie av Ginkel & Knippenberg (2012). Studien utfördes som ett experiment där 95 grupper, 
innehållandes tre personer vardera, testades i hur de fattade beslut och hur de distribuerade information inom 
gruppen. Beslutsfattande i grupp är produktivt eftersom det tillåter att flera olika kompetenser och perspektiv 
tillämpas på ett problem innan ett beslut fattas. Det gäller dock bara i de situationer där gruppmedlemmarna 
fått den bakgrundsinformation de behöver. För att stärka gruppen inom det området behövs en ledare som 
kan stötta medlemmarna och skapa en samsyn inom gruppen som leder till mer kompetent beslutsfattande 
(Ginkel & Knippenberg 2012).   

Ovanstående tre artiklar, som även är de sista som presenteras i det här kapitlet, representerar den forskning 
om beslutsfattande som kan relateras till vår egen studie. Forskningen handlar om hur beslutsfattande i grupp 
fungerar och hanteras, vilket är närliggande vår egen frågeställning. Fokus ligger inte längre här på 
sjukvården, men forskningen är tillräckligt neutral för att kunna appliceras inom olika organisationstyper. 
Eftersom forskningen om beslutsfattande i ett delat samledarskap är begränsad, har vi valt att genomföra en 
studie som handlar om det. I vår studie undersöks beslutsfattande i delat ledarskap på sjukhus. Det innebär 
att vi preciserat vår frågeställning utefter den kunskapslucka vi noterat finns i avsnitten om delat ledarskap 
och beslutsfattande i grupper. Vi har även vävt samman de två första avsnitten om organisationsförändringar 
och ledarskap inom sjukvården för att positionera oss rätt i fältet. 

3. Teori 
I följande kapitel presenteras det teoretiska ramverk som kommer att användas i analysen av det empiriska 
materialet. De teorier som valts är Ahrne och Brunssons (2011) teori om beslutsfattandets betydelse i 
organisationer samt Goffmans (2007) dramaturgiska modell. Det är utifrån dessa teoretiska perspektiv som 
empirin kommer att besvara studiens frågeställning. Kapitlet inleds med en motivering till valet av teorierna, 
varför de är relevanta i förhållande till syftet och frågeställningen och vad de syftar till att tillföra i denna 
studie. Därefter följer en presentation av teorierna där utvalda modeller och begrepp definieras. 
             
Ahrne och Brunssons (2011) organisationssociologiska teori beskriver vilken betydelse beslutsfattande har 
för organiseringen inom organisationer. De menar att ordningen inom en organisation grundar sig på vilka 
individer som har rätten och legitimiteten att fatta beslut. Teorin resulterar i en modell som kommer att vara 
central i studiens analys. Modellenmvisar på de följder som föranleds av att beslutsfattande ses som en 
central komponent i organisationer. Denna modell tillämpas av Ahrne och Brunsson på organiseringen av en 
organisation. I denna studie kommer modellen att tillämpas på organiseringen av det delade ledarskapet. 
Syftet med att använda Ahrne och Brunssons modell är att förstå hur cheferna i ett delat ledarskap samordnar 
sig, både i förhållande till varandra och till medarbetarna, genom sitt sätt att fatta beslut. Den har valts då den 
tydliggör vilken betydelse beslutfattande har inom en organisation. Den kommer att tillämpas på empirin för 
att tydliggöra hur besluthanteringen inom det delade ledarskapet huvudsakligen syftar till att skapa jämlikhet 
mellan cheferna och en bestämd ordning på avdelningen. På det sättet belyses vikten av besluthantering i det 
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delade ledarskapet, samt ger en möjlighet till att förklara varför cheferna väljer att hantera beslut på ett visst 
sätt. 

Goffmans (2007) dramaturgiska modell belyser samspelet mellan cheferna. Där har begreppen främre och 
bakre regioner, regissör, rekvisita, roll samt teamframträdande valts ut. Genom detta interaktionistiska 
perspektiv är målet att skapa en ökad förståelse för betydelsen av samarbete och vikten av teamkänsla när det 
gäller beslutshantering i ett delat ledarskap. Teorin kan förklara varför cheferna hanterar beslut på ett visst 
sätt och varför samspelet är en viktig aspekt i deras gemensamma arbete. Goffmans dramaturgiska modell 
används i denna studie som en kompletterade teori till Ahrne och Brunssons modell. Genom att använda oss 
av Goffmans teori kan vi belysa hur samspelet mellan cheferna är en förutsättning för att de beslut som fattas 
av cheferna ska accepteras av medarbetarna.  

3.1. Ahrne och Brunsson - beslutsfattande som centralt för organisering  
Ahrne och Brunsson (2011) tycker sig se en förändring i samhällsvetenskaperna i diskussionen kring 
organisationsbegreppet. De menar att allt fler utelämnar begreppet organisation eller organisering till förmån 
för mer ”moderna” fenomen som nätverk och institutioner. Den klassiska organisationen, förknippad med 
hierarki och byråkrati, ses som alltmer föråldrad. Istället sker interaktion antingen mer fritt mellan autonoma 
aktörer, som i ett nätverk, eller så sker den med hög struktur och litet eget utrymme, som i en institution. 
Ahrne och Brunsson hävdar dock att begreppet organisation fortfarande är fullt tillämpbart för att analysera 
det moderna samhället. För att det ska vara användbart menar de dock att begreppet behöver omdefinieras till 
att omfatta något mer än vad det tidigare har gjort (Ahrne & Brunsson 2011, ss. 83-84).  

Den nya definitionen inleds med en redogörelse för vad organisation kan innebära. Tidigare var i princip all 
forskning om organisation kopplad till formella organisationer. Detta skapade en tydlig skillnad mellan 
organisation och omgivning, där de två begreppen ansågs tillhöra två olika system, där omgivningens system 
inte var organiserat. Den nya definitionen lägger vikt vid en annan skillnad än den mellan organisation och 
omgivning, nämligen på den mellan organisationen och andra typer av ordning, mellan det organiserade och 
det icke-organiserade. En organisation ses här som en specifik typ av social ordning, som en beslutad 
ordning, där komponenter som medlemskap, hierarki, regler, övervakning och sanktioner ingår. Med den nya 
definitionen blir inte skillnaden mellan organisation och omgivning lika stor, utan organisering kan finnas 
både inuti, utanför och mellan organisationer (Ahrne & Brunsson 2011, s. 84).  

Beslutsfattande är en av de mest centrala och grundläggande delarna inom en organisation. I en formell 
organisation fattas beslut som omfattar alla organisationens medlemmar. I den formella organisationen finns 
även en hierarki som möjliggör för de individer som befinner sig högre upp i hierarkin att ta beslut för 
organisationen och dess medlemmar. Besluten måste de som befinner sig lägre ner i hierarkin följa för att få 
fortsätta vara en del av organisationen. Med hierarkin följer även makt, en makt som grundar sig i vem i 
organisationen som får ta allomfattande beslut (Ahrne & Brunsson 2011, ss. 85-86).  
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3.1.1. Ahrne och Brunssons modell 

Att beslutsfattande betraktas som det mest centrala inom en organisation får enligt Ahrne och Brunsson flera 
följder för organisationen. Det handlar inte endast om att ett beslut fattas och sedan följs, utan det handlar om 
hur besluten hanteras och av vem. Kombinationen av de här aspekterna sänder i sin tur ut signaler till 
medlemmarna inom organisationen om beslutens legitimitet. Ahrne och Brunsson har sammanfattat de 
huvudsakliga konsekvenserna som följer av att betrakta beslutsfattande som det mest centrala inom en 
organisation  (Ahrne & Brunsson 2011, ss. 90-91): 

Organisationen försöker skapa en bestämd ordning bland sina medlemmar genom till exempel 
hierarki eller regler.  
Dessa försök till att skapa ordning kan motsättas av organisationens medlemmar, i form av att de inte 
accepterar den ordning som ska implementeras. I en hierarki kan detta innebära att medlemmar går emot de 
rådande reglerna och sanktionerna kan misslyckas med att träda i kraft vilket bidrar till en minskad 
organisering. Organisationer tenderar att bli utmanade i sina försök att skapa ordning då de konkurrerar med 
rådande informella formationer såsom nätverk och institutioner. En vanlig anledning till att organisera är just 
att skapa en ordning som skiljer sig från den informella (Ahrne & Brunsson 2011, s. 90). 

Beslutsfattande ökar risken för osäkerhet.  
Samtidigt som ett beslut fattas uppstår det osäkerhet. Genom att ta beslut försöker man öka säkerheten för att 
vissa saker ska genomföras på så bra sätt som möjligt för att bemöta det som kommer att hända i framtiden. 
När beslutet fattas så innebär det att någon har fastslagit hur framtiden kommer att se ut. Detta gör att det 
öppnar upp för osäkerhet och ifrågasättande om någon ser på framtiden annorlunda och därmed motsätter sig 
det beslut som har tagits (Ahrne & Brunsson 2011, ss. 90-91). 

Beslutsfattandet är ett sätt att förklara hur den rådande ordningen inom organisationen ser ut.  
Ordningen inom en organisation kan ses utifrån de beslut som fattas och vem som fattar dem. Det är därför 
lättare att se ordningen i en formell organisation än i en informell formation då det i en informell formation 
snarare är talan om samverkan än beslut tagna av en specifik person. Samtidigt som beslutsfattande tydliggör 
ordningen i organisationen så leder det till höga krav för att kunna förklara den organiserade ordningen. Om 
beslutsprocessen anses vara otydlig i något avseende så kan krav på ansvarsskyldighet och ökad tillsyn ske. 
Detta då människorna som organiseras vill kunna se vem som tog ett beslut och i vilket sammanhang det 
togs. Det innebär att det finns ett högre krav gällande motivation och argument för besluten i en organisation, 
till skillnad från i en informell formation (Ahrne & Brunsson 2011, s. 91).  

Betydelsen av specifika personer inom en organisation beror på möjligheten att fatta beslut. 
Som fortsättning på föregående punkt så ger beslutsfattande inom organisationer ett intryck av betydelsen av 
specifika personer. Individerna i en organisation har olika mycket betydelse och inflytande i organisationen 
detta inflytande beror på om individerna har makten att fattta beslut eller inte. Att kunna koppla beslut och 
åtgärder till specifika personer gör att legitimiteten av dessa beslut till stor del är beroende av vem som fattar 
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dem. Medlemmar i en organisation har lättare att acceptera ett beslut om det anses vara taget av rätt person 
och på rätt grunder (Ahrne & Brunsson 2011, s. 91).   

Som tidigare nämnt kommer denna modell att vara central i analysen av det empiriska materialet. Ahrne och 
Brunssons modell behandlar konsekvenserna för organisationen i stort, medan modellen i vår studie kommer 
att belysa betydelsen av beslutsfattande för det delade ledarskapet.  

3.2. Goffmans dramaturgiska modell  
Med sin bok Jaget och maskerna (2007) introducerade Goffman den dramaturgiska modellen. Genom att 
integrera teaterns dramaturgi och symboler förklarar Goffman hur den sociala interaktionen mellan 
människor kan jämföras med rollspel och framträdanden. Goffman menar att individer medvetet styr och 
kontrollerar andra människors uppfattning om dem genom att använda sig av strategiska rollspel (Goffman 
2007, s. 9). I dessa rollspel används olika typer av rekvisita för att stärka den roll som individen vill 
förmedla. Rekvisitan kan till exempel bestå av kläder, att individen väljer att klä sig på ett specifikt sätt, eller 
av rumslig utformning och placering, att individen väljer att befinna sig på en specifik plats under 
framträdandets gång. Syftet med att använda sig av rekvisita är att förmedla ett så pass trovärdigt 
framträdande som möjligt. (Goffman 2007, ss. 28-30).  

Två grundläggande begrepp i den dramaturgiska modellen är roll och framträdande. Begreppet roll definieras 
som det handlingsmönster hos en individ som är bestämt i förväg och som spelas upp under ett framträdande. 
Med framträdande avses den samlade aktiviteten hos en individ som har till syfte att påverka en annan 
individ (Goffman 2007, s. 23). Det kan till exempel handla om en chef som vill motivera en medarbetare. 
Det sätt som chefen uttrycker sig och beter sig på för att få medarbetaren att bli motiverad kallas då för rol, 
då det är ett handlingsmönster hos chefen som fastställd sedan tidigare. Interaktionen med medarbetaren, när 
chefen går in i sin roll och agerar utifrån den, kallas då för framträdande.  

Den dramaturgiska modellen utgår från att interaktionen mellan människor utgörs av två huvudsakliga parter, 
den agerande och publiken. Den agerande är den som kliver in i en viss roll och sätter upp ett framträdande. 
Framträdandet syftar till att styra eller kontrollera publikens uppfattningar och åsikter genom att projicera en 
viss bild av sig själv, ett team eller en situation (Goffman 2007, s. 9). Publiken består av de människor som 
framträdandet syftar till, de människor som den agerande vill påverka med hjälp av sitt framträdande. För att 
den agerande ska lyckas med att påverka sin publik krävs det ett skickligt rollspel och att framträdandet 
anses trovärdigt av publiken (Goffman 2007, s. 22).  

3.2.1. Främre och bakre regioner   

Goffmans resonemang om teaterscenens främre och bakre regioner är en central del i den dramaturgiska 
modellen. Goffman benämner de olika situationer där människor använder sig av rollspel och framträdande 
för teaterscener. Det är på teaterscenen individens beteende och handlande är i fokus och det är på scenen 
som individen har möjlighet att påverka sin publik genom sitt framträdande. Goffman menar att den 
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agerande individen ändrar sitt beteende beroende på om den befinner sig på teaterscenens främre eller bakre 
regioner (Goffman 2007, s. 97).  

Den främre regionen är där framträdande äger rum, där individen använder sig av sitt strategiska rollspel 
(Goffman 2007, s. 97). För att återgå till exemplet med chefen som vill motivera sin medarbetare, så är den 
främre regionen där mötet och interaktionen med medarbetaren sker. I den främre regionen framhävs de 
aspekter som anses vara fördelaktiga för att framträdandet ska ses som trovärdigt av publiken, och därmed ha 
möjlighet att styra deras intryck och uppfattningar. Det innebär även att mindre fördelaktiga aspekter som 
kan skada framträdande undertrycks av den som står på scenen, för att minska risken att framträdandet ska 
fallera (Goffman 2007, s. 101).  

Den bakre regionen är där individen är utom synhåll för sin publik och därmed kan kliva ur sin rollgestalt. I 
den bakre regionen kan individen eller teamet gå igenom sitt framträdande och diskutera oenigheter utan att 
framträdandets trovärdighet påverkas. Om någon skulle agera inkorrekt i ett framträdande, till exempel att en 
individ uttrycker sig felaktigt, är det endast i den bakre regionen som detta diskuteras. Om en individ som är 
en del av det strategiska rollspelet skulle ifrågasättas inför publiken så skulle det kunna leda till ett 
misslyckande (Goffman 2007, s. 102). I exemplet omedchefen som vill motivera sin medarbetare, så skulle 
den bakre regionen kunna utgöras av chefens kontor. Där kan chefen gå igenom och utvärdera sitt 
framträdande och sitt rollspel utan att trovärdigheten påverkas.  

3.2.2. Teamframträdande  

Goffman använder begreppet teamframträdande för att beskriva när flera individer samverkar för att skapa en 
gemensam föreställning. Teamets framträdande handlar inte om att uttrycka individuella egenskaper hos de 
agerande utan att framställa en fördelaktig definition av teamet (Goffman 2007, ss. 73-75). Ett exempel på 
detta är hur människor inom serviceyrken ses som representanter för den organisation de arbetar för. Syftet 
med deras interaktion med kunderna är inte att visa på deras individuella egenskaper utan att få kunden att få 
en bra uppfattning om den organisation som personalen representerar. 

Genom att individerna i ett team måste samverka för att framställa en fördelaktig definition av situationen 
uppstår ett ömsesidigt beroende mellan dem. Om en individ i teamet agerar inkorrekt under framträdandets 
gång riskerar framställningen av teamet att förlora sin trovärdighet (Goffman 2007, s. 77). För att återgå till 
individer inom serviceyrket, så kan ett otrevligt kundbemötande av en medlem i teamet leda till att 
organisationen upplevs som otrevlig och icke-serviceinriktad. Medlemmarna i ett team är således tvungna att 
lita på varandra och att lita på att alla medlemmar beter sig på rätt sätt för att skapa en positiv framställning 
av teamet. 
  
Enligt Goffman är det viktigt att teamet visar upp en gemensam front. Att teammedlemmar öppet visar på 
meningsskiljaktigheter leder enligt Goffman till att trovärdigheten för teamets framträdande minskar. Öppna 
oenigheter leder till att individerna inom teamet får svårt att samverka med varandra och att framträdandet 
kan bli diffust för publiken. Det leder således till att om en teammedlem gör ett misstag, så måste de övriga 
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medlemmarna vänta med att diskutera eller ifrågasätta beteendet tills publiken har avlägsnat sig (Goffman 
2007, ss. 80-83). 

Goffman beskriver vikten av att samtliga i gruppen ses som jämlika och att inte en medlem anses vara mer 
bidragande till gruppens framgång än de andra medlemmarna (Goffman 2007, s. 91). Inom ett team går det 
ofta att urskilja en person, regissören, som har givits mandatet att regissera teamets framträdande. Personen 
har möjligheten att påverka framträdandets utveckling och innehar i huvudsak två funktioner. För det första 
så kan regissören se till att de medlemmar vars beteende inte är lämpligt för teamets framträdande ändrar sitt 
beteende, genom att till exempel använda sig av bestraffning. För det andra så kan regissören fördela de olika 
rollerna till medlemmarna inom teamet. Det är dock viktigt att denna regissör inte går att urskilja för 
publiken, då risken finns att regissören tillskrivs de framgångar som teamet har skapat tillsammans. Det 
innebär att de övriga medlemmarna i teamet kan anses som mindre viktiga av publiken (Goffman 2007, ss. 
89-90).  

4. Metod 
I det här kapitlet kommer studiens metodologiska tillvägagångssätt att presenteras och motiveras. 
Inledningsvis redogörs för forskningsansatsen som studien utgår ifrån och de förberedelser som skedde inför 
huvudstudien. Därefter beskrivs hur den empiriska datainsamlingen har gått till. I efterkommande avsnitt 
presenteras hur materialet har bearbetats och analyserats. Avslutningsvis diskuteras studiens validitet samt de 
etiska aspekter som tagits i beaktande. 

4.1. Forskningsansats 
Den undersökning som presenteras i den här uppsatsen är en kvalitativ studie som har genomförts genom 
intervjuer. Kvalitativ forskning kännetecknas av att forskaren kommer nära studieobjektet och försöker få en 
förståelse för det genom att identifiera skillnader och utmärkande drag i det som studeras. (Aspers 2011, s. 
14). Kvalitativ undersökning är därmed en lämplig metod när forskaren vill förstå människors sätt att 
resonera och agera (Trost 2010, s. 31-32). Denna studie syftar till att utifrån ett chefsperspektiv förstå hur 
beslutsprocessen i ett delat ledarskap kan se ut. För att uppnå det syftet önskades möjligheten att ställa 
följdfrågor för att kunna få djupare förståelse för varför chefernas beslutsfattande ser ut som det gör. Därför 
valdes en kvalitativ metod i denna studie. 

Inom den kvalitativa forskningen finns det ett flertal ansatser som forskaren kan använda sig av. Denna 
studie har sin utgångspunkt i en etnografisk ansats. En etnografisk ansats innebär att forskaren ger sig ut på 
fältet och interagerar med sina studieobjekt. Syftet är att få en förståelse för ett visst fenomen utifrån 
aktörernas perspektiv, samt skapa en förklaring som grundar sig i aktörernas upplevelser men uttrycks genom 
teoretiska begrepp (Aspers 2011, s. 14, 21). Den etnografiska ansatsen är därför lämplig i denna studie då 
kunskap om hur cheferna hanterar beslutfattande, utifrån deras perspektiv, vill uppnås.  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Det finns olika typer av etnografiska metoder som en forskare kan använda sig av, där de vanligast 
förekommande är observationer eller intervjuer (Aspers 2011, s. 33). Den empiriska datainsamlingen görs i 
denna studie med hjälp av intervjuer, då fokus ligger på chefernas upplevelser och att få en förståelse utifrån 
deras perspektiv. Genom att tala med cheferna och fråga dem hur de hanterar situationer som innebär 
beslutsfattande, kan en förståelse utifrån deras perspektiv uppnås. Observationer har medvetet valts bort då 
den metoden är alltför tidskrävande. Precis som vid en intervjustudie skulle tillstånd behövas för att få 
observera på respondenternas arbetsplats. Att få tillstånd för observation är dock mer komplicerat då inte alla 
känner sig bekväma med att bli följda och observerade i sitt arbete (Aspers 2011, ss. 118-119). Genom att 
kontakta våra respondenter och be om intervjuer kunde vi närma oss fältet på ett enklare sätt. Genom detta 
första möte har förhoppningsvis kontakter knutits och kanske en dörr öppnats för att i framtiden kunna utföra 
observationsstudier hos våra respondenter. 

Valet av den etnografiska ansatsen grundar sig i en vilja att utgå från chefernas beskrivningar av hur de 
hanterar beslutfattande i det delade ledarskapet. Fokus kommer att vara på vad respondenterna säger och 
uttrycker, för att sedan förklara det med hjälp av ett teoretiskt perspektiv, vilket gör att etnografi ses som 
mest lämplig. I bearbetningen av materialet så innebär det att empirin kommer att analyseras i flera steg, där 
både empiriska begrepp tillvaratas och teoretiska begrepp appliceras. 

4.2. Urval 
Valet av respondenter skedde genom ett strategiskt urval. Innan insamlingen av empirin påbörjades var 
urvalsgruppen, den grupp som studien avser att undersöka, tydligt definierad. Urvalet är således att betrakta 
som strategiskt då det syftade till att finna chefer som passade in på den position, ledarform samt 
organisation som skulle undersökas i studien (Aspers 2011, s. 94; Trost 2010, s. 139). Urvalet skedde med 
hjälp av nyckelpersoner, så kallade “gate-keepers”. Forskare använder sig av gate-keepers när det strategiska 
urvalet gör det svårt att få tag i respondenter då urvalsgruppen är begränsad eller av andra anledningar är 
svår att komma i kontakt med. Genom att använda sig av dessa gate-keepers underlättar det för forskaren att 
få tag i personer som tillhör den urvalsgrupp som denne vill undersöka (Trost 2010, s. 139). Den urvalsgrupp 
som är aktuell i denna studie är första linjens chefer inom sjukvården som ingår i ett hierarkiskt likställt delat 
ledarskap. Det innebär att urvalsgruppen för denna studie är begränsad och att dessa gate-keepers var till stor 
hjälp för att hitta respondenter ur denna urvalgrupp. En av de nyckelpersoner som kontaktades var bekant 
sedan tidigare och arbetar med chef- och ledarfrågor och hade därmed chefskontakter som förmedlades till 
oss. Den andra nyckelpersonen var HR-specialist på ett av sjukhusen och kontaktades i början av studien. 
HR-specialisten skickade ut en förfrågan om att medverka i studien till ett antal chefer på första linjen som 
befann sig i ett delat ledarskap inom organisationen. Vartefter att cheferna svarade och meddelade att de var 
intresserade fick vi deras uppgifter och kontaktade dem.  

Urvalet av respondenter med hjälp av gate-keepers är bra på det sättet att det är lätt att få tag i personer som 
passar in på den urvalsgrupp som avses undersökas. Att lägga urvalet av kandidater i nyckelpersonens händer 
innebär dock även vissa risker. Nyckelpersonen kan påverka urvalet genom att välja ut personer som denne 
anser är extra kunniga och mer representativa vilket kan påverka studiens resultat. Genom att nyckelpersonen 
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på det sättet kan styra urvalet, kan forskaren missa eventuella avvikande fall som hade varit intressanta för 
studien (Trost 2010, s. 140). Studiens syfte är dock inte att generalisera till samtliga första linjens chefer som 
ingår i ett delat ledarskap inom sjukvården, utan att visa på olika exempel på hur beslutfattande hanteras och 
upplevs av chefer i ett delat ledarskap. Därför ses inte denna problematik som ett stort problem. Dock tas 
problematiken med att använda sig av denna typ av urval i beaktande. 

En annan risk med att använda nyckelpersoner är att processen för att få kontakt med respondenter kan ta 
längre tid än förväntat. Det händer att nyckelpersoner erbjuder sig att ta fram respondenter, vilket sedan inte 
uppfylls. Anledningen till detta kan till exempel vara arbetshopning eller att nyckelpersonen inte kan 
förmedla kontaktuppgifterna av etiska skäl (Trost 2010, s. 140). Detta var  dock inte ett problem i denna 
studie då nyckelpersonerna snabbt förmedlade kontaktuppgifter till ett antal chefer som ingick i ett delat 
ledarskap.  

4.3. Intervjumetod och utformning av intervjufrågor  
I en kvalitativ studie där det empiriska materialet samlas in med hjälp av intervjuer, kan forskaren använda 
sig av olika typer av intervjuformer. Vilken intervjuform en forskare använder sig av beror på intervjuns grad 
av standardisering och strukturering (Trost 2010, ss. 39-40). En hög grad av standardisering kännetecknas av 
intervjufrågornas samt intervjusituationens likformighet. En intervjuform med en hög standardiseringsgrad 
skulle således innebära att forskaren ställer exakt samma frågor till samtliga respondenter, att frågorna ställs i 
en specifik ordning och att följdfrågorna är likadana till alla intervjupersoner. Det innebär att forskaren helt 
styr intervjusituationen och vilka ämnen som ska beröras. Det finns således ingen möjlighet för respondenten 
att ta upp andra ämnen än dem som innefattas av forskarens på förhand färdigformulerade frågor. Om 
intervjun innehar en låg grad av standardisering kan i princip alla intervjuer i en studie se olika ut. Det beror 
på att forskaren låter respondenten styra samtalet och formulerar följdfrågor utefter vad intervjupersonen 
svarar (Trost 2010, s. 39). 

Begreppet strukturering avser dels hur pass öppna svarsalternativen är och dels hur strukturerad intervjun i 
sin helhet är. När det gäller svarsalternativen så kännetecknas en hög strukturering av att det finns fasta 
svarsalternativ som respondenterna kan välja emellan. Vid en låg grad av strukturering så är svarsalternativen 
öppna och det är upp till respondenterna vilken struktur svaret får. När det gäller struktureringen av intervjun 
i sin helhet så kännetecknas en hög struktureringsgrad av att forskaren har utformat frågorna på så sätt att de 
endast behandlar det ämne som forskaren avser att undersöka. Det innebär att forskaren på förhand vet vad 
den vill få ut av intervjun och därmed kan se till att styra samtalet till att endast handla om de relevanta 
ämnesområdena (Trost 2010, s. 40).  

I denna studie användes en semistrukturerad intervjuform, som innebär att det fanns på förhand bestämda 
frågor, men att det medvetet lämnades utrymme för följdfrågor som kunde uppstå under intervjuns gång 
(Aspers 2011, s. 143). Ett annat sätt att beskriva denna typ av intervjuform är att intervjuerna i sin helhet är 
strukturerade, då de färdigformulerade frågor såg till att material gällande det önskade ämnesområdet 
samlades in. Samtidigt så är svarsalternativen ostrukturerade då respondenterna själva bestämde strukturen 
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på sina svar (Trost 2010, s. 42). Inför intervjuerna konstruerades en intervjuguide som utgick från ett första 
utkast som användes under förstudien. Efter förstudien reviderades utkastet till en slutlig version som 
användes under intervjuerna i huvudstudien. Den reviderade versionen innehöll 15 stycken huvudfrågor med 
tillhörande följdfrågor (se bilaga 1). Följdfrågorna som finns i intervjuguiden betraktades inte som frågor 
som måste ställas, utan endast som vägledning. De flesta av de följdfrågor som ställdes var spontana frågor 
som uppkom under intervjuns gång. Genom de färdigformulerade huvudfrågorna som användes, 
säkerställdes att det insamlade materialet berörde vår forskningsfråga och vårt syfte, samtidigt som det fanns 
möjlighet att få mer oväntad och avvikande information genom spontana följdfrågor. Intervjuerna hade 
således en låg grad av standardisering, då samtliga intervjusituationer såg olika ut. Även om det fanns på 
förhand bestämda frågor så kunde ordningen på frågorna samt följdfrågorna variera. Genom att intervjuerna 
var semistrukturerade fanns en viss begränsning av utrymmet för respondenten att utveckla sina svar kring 
frågorna. Denna begränsning minskade risken att komma in på irrelevanta ämnen och därmed komma bort 
från studiens syfte (Aspers 2011, s. 143).  

4.4. Förstudie 
Inför undersökningen genomfördes en förstudie. Förstudien utfördes genom en intervju med en första linjens 
chef på ett större sjukhus i Sverige. Chefen ingick i ett delat ledarskap med en annan chef, men endast en av 
cheferna intervjuades under förstudien. Eftersom förstudiens syfte till stor del är att forskaren ska kunna 
närma sig fältet (Aspers 2011, s. 75) kändes det tillräckligt med enbart en intervju i detta skede. Intervjun tog 
ca 45 minuter och hölls på respondentens arbetsplats. 

Efter att ha bearbetat materialet kunde de frågor som ställts under intervjun utvärderas, för att kunna avgöra 
vilka som fungerat väl och vilka som behövde formuleras om inför huvudstudien. Resultatet av förstudien 
diskuterades på ett seminarium där vi fick kommentarer på intervjuguiden som vi tog med oss inför arbetet 
med huvudstudien. Efter förstudiens genomförande formulerades några av frågorna om, då det under 
intervjun upptäcktes att vissa frågor var svåra att förstå för respondenten. Det fanns även andra frågor som 
formulerades om då vår opponent påtalat att de inte var tillräckligt förutsättningslösa. 

4.5. Genomförande av intervjuer  
Samtliga intervjuer har genomförts på respektive respondents arbetsplats under en period av tre veckor i 
november 2014. Cheferna kontaktades via mail, där de blev tillfrågade om de var intresserade av att 
medverka i studien. I mailet beskrevs även studiens syfte, vilka författarna var, hur långa intervjuerna 
beräknades bli samt när intervjuerna behövde genomföras. Cheferna informerades även om att de skulle få 
vara anonyma i studien samt fick våra kontaktuppgifter ifall de hade några frågor (se bilaga 2). Intervjuerna 
inleddes med med en presentation av oss själva, vad vi gör på universitetet samt syftet med och upplägget för 
intervjun i fråga. Respondenten informerades om den grad av anonymitet som erbjuds samt att det material 
vi samlar in kommer att förstöras efter genomförandet av huvudstudien. Vi klargjorde även för respondenten 
att hen hade möjlighet att avbryta intervjun när som helst. Vi bad även om tillåtelse att spela in intervjun för 
att lättare kunna bearbeta materialet. Beräknad tidåtgång för intervjuerna var 45 minuter, den faktiska 
tidsåtgången har dock varierat mellan 45 och 60 minuter. 
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Samma upplägg har varit aktuellt inför samtliga intervjuer, en av oss ställde frågorna medan den andra förde 
eventuella anteckningar, hade koll på tiden samt att alla frågor kom med. Under intervjuerna har vi turats om 
att ha rollen som intervjuare och rollen som medhjälpare. Som tidigare nämnts informerades även 
respondenten om detta upplägg innan intervjun påbörjades. Syftet med att vi hade uppdelade roller under 
intervjun var för att skapa tydlighet, både för oss och för respondenten. Vi visste vem som skulle göra vad, 
vem som skulle ställa frågorna och vem som skulle anteckna och se till att alla frågor besvarades. Det gjorde 
även att den som intervjuade kunde fokusera på respondenten och svaren som gavs, för att ställa följdfrågor 
samt fånga upp avvikande detaljer och därmed undvika att missa viktig information.  

I denna studie har fem stycken chefspar intervjuas, totalt tio personer. Alla intervjuer har skett med en 
respondent i taget, två chefer har aldrig intervjuas samtidigt. Att intervjua respondenterna enskilt var en 
medveten strategi för att undvika att cheferna påverkades av varandra. Ambitionen var att samtliga intervjuer 
skulle ha det upplägg som beskrivs ovan, en av intervjuerna genomfördes dock av enbart en av oss då den 
andra var otillgänglig den dagen. Vi bedömde dock att det var rimligt att genomföra den intervjun trots den 
omständigheten. Då det bara är en av oss som intervjuar varje gång, samt att vi turas om med den rollen, tror 
vi inte att intervjusituationen förändrades nämnvärt. Respondenten informerades även om denna 
omständighet inför intervjun.  

4.6. Bearbetning av materialet 
Samtliga intervjuer spelades in vid intervjutillfället för att sedan transkriberas. Svårigheten i att översätta tal 
till text var något som togs i beaktande, vilket gjorde att det fanns ett på förhand bestämt sätt för hur 
transkriberingarna skulle gå till. Det innefattade att skriva ut alla ord och uttryck samt markera i texten om 
respondenten gjorde en paus, tvekan eller något annat märkbart. I sammanhang där det inte var möjligt att 
höra vad som sades, på grund av störande ljud eller liknande, var överenskommelsen att skriva ut att vissa 
ord var ohörbara. Det gjordes för att undvika att misstolka innebörden av det som respondenten uttryckte 
samt för att undvika felciteringar. Efter transkriberingen påbörjades bearbetningen av materialet som utfördes 
i fyra steg: bakgrundskodning; induktiv kodning; deduktiv kodning; reducering av materialet. 

4.6.1. Bakgrundskodning 

Det första steget innebar en inledande kategorisering av det transkriberade materialet. En transkriberad 
intervju hanterades i taget, där det först skedde en genomläsning av materialet. Efter den första 
genomläsningen påbörjades arbetet med att göra anteckningar om och markeringar i texten. Först kodades 
och sammanställdes bakgrundsinformation från varje respodent, till exempel ledarskapserfarenhet, eventuell 
tidigare position på avdelningen och tid i det delade ledarskapet, så kallade grundkategorier. Grundkategorier 
är koder som beskriver aktörerna och omgivningen, utan att kanske inneha någon direkt beskrivning som kan 
härledas till forskningsfrågan. Däremot ger de en helhets- och bakgrundsbild som kan vara viktig för vidare 
analys av materialet (Aspers 2011, s. 168). Grundkategorierna fördes efter den första kodningen in i tabeller 
där det lättare gick att få en helhetsbild över chefernas erfarenhet och bakgrund (se bilaga 3). Ett exempel på 
hur tabellerna kunde vara till hjälp är bland annat om en respondent använde en subjektiv beskrivning av det 
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delade ledarskapet. Till exempel ett uttalande om att cheferna ”arbetat tillsammans en kort tid”, kunde lätt 
kontrolleras mot tabellerna för att få en förklaring till citatet och få veta vilket tidsomfång som menades. 

4.6.2. Induktiv kodning 

Efter att ha samlat in bakgrundsinformation fortsatte kodningen av materialet. Koderna som var av relevans 
nu var sådana som kunde härledas till syftet och frågeställningen. Koderna skapades induktivt i relation till 
första ordningens konstruktioner. Den induktiva metoden innebär att koderna skapas direkt i empirin, utan 
påverkan från teoretiska begrepp. Med första ordningens konstruktioner menas begrepp som aktörerna själva 
använder sig av (Aspers 2011, ss. 168-169). Allt material som kodats samlades nu i ett eget dokument, 
sorterat på basis av vilken kod det tillskrivits. Koderna som skapades var: uppdelning av arbetsuppgifter/
ansvarsfördelning; enskilda beslut; gemensamma beslut; medveten strategi gällande beslutshantering; 
hantering av oenighet vid beslut; fördelar med delat ledarskap; nackdelar med delat ledarskap. Den här 
proceduren upprepades på samtliga transkriberingar. Efter genomförandet av det här första steget fanns det 
material som kunde relateras till frågeställningen samlat i ett eget dokument, sorterat i de sju koder som 
nämns här ovan. 

4.6.3. Deduktiv kodning 

Bearbetningen av materialet fortsatte genom en ny kodning där fokus låg på andra ordningens 
konstruktioner, där syftet var att göra en djupare analys av det som respondenterna uttryckt under 
intervjuerna. Med andra ordningens konstruktioner menas teoretiska begrepp. Den andra kodningen av 
materialet som bearbetades i steg två, skedde således på en mer deduktiv nivå. Den deduktiva metoden 
innebär att teoretiska begrepp skrivs om till koder som används på materialet (Aspers 2011, ss. 168-169). De 
koder som användes under denna process skapades genom att forma om de teoretiska begrepp som 
presenterades i kapitel tre. Koderna som skapades var: försök att skapa en bestämd ordning; osäkerhet på 
grund av beslutsfattande; upprätthållande av ordning; inflytande beroende av beslutsfattande; 
teamframträdande; främre och bakre regioner. Kodningen skedde i det dokument där materialet redan 
sorterats och färgmarkerats efter den första ordningens konstruktioner. Kodningen med andra ordningens 
konstruktioner gjordes genom marginalmetoden, där anteckningar och markeringar i marginalen visade vad 
av materialet som kunde relateras till vilket teoretiskt begrepp (Aspers 2011, ss. 185-187). 

4.6.4. Reducering av materialet 

Det sista steget var att välja ut vad av det nu analyserade materialet som skulle presenteras i resultatavsnittet. 
Här skedde en ytterligare genomläsning av materialet och genomgång av de koder som skapats. Citat som 
kom från olika respondenter men uttryckte liknande åsikter samlades, för att sedan kunna presentera enbart 
ett av citaten i resultatet. Citat som var relevanta men för långa kortades ner för att inte kärnan i det som 
sades skulle tappas bort. Alla citat som reducerades markerades för att visa att viss empiri saknades. En del 
citat valdes även bort helt, då det under detta steg upptäcktes att de hade för låg relevans för att kunna 
presenteras i resultatet. 
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4.7. Validitet och reliabilitet  
Begreppen validitet och reliabilitet härstammar från kvantitativ metodologi och har en annan betydelse inom 
den kvalitativa forskningen. Traditionellt kännetecknas hög reliabilitet av att studien går att replikeras vid ett 
annat tillfälle och få samma resultat (Trost 2010, ss. 131-133). Inom kvalitativa studier råder det sällan 
konsensus vilket gör att reliabilitetsbegreppet blir svårt att använda. Om en kvalitativ studie replikeras och 
respondenterna svarar annorlunda så innebär inte detta att reliabiliteten är låg, då människors upplevelser och 
åsikter förändras med tiden (Patel & Davidson 2011, s. 106; Trost 2010, s. 132). 

Istället talas det om validitet när det gäller kvalitet i kvalitativ forskning. Traditionellt så relateras 
validitetsbegreppet till datainsamlingen, om rätt intrument används i förhållande till det avsedda ändamålet 
(Trost 2010, s. 133). I kvalitativ forskning strävar forskaren efter validitet i hela forskningsprocessen. 
Validiteten anses vara hög om forskaren har tillräckligt med underlag för att göra en trovärdig tolkning av 
aktörernas upplevelser och åsikter (Davidson & Patel 2011, s. 106). Trovärdigheten är ett av de största 
problemen med kvalitativ forskning. För att kunna presentera ett trovärdigt resultat krävs det att datan har 
samlats in på ett sätt som är relevant för den aktuella frågeställningen (Trost 2010, s. 134).  

För att stärka validiteten och därmed trovärdigheten i denna studie har ett flertal strategier använts. Genom 
att utforma en intervjuguide säkerställdes att intervjuerna fokuserades på de ämnesområden och teman som 
var relevanta för studien. Det gjorde att åsikter från samtliga chefer om till exempel beslutsfattande kunde 
samlas in. Detta gör att analysen grundar sig på en stor mängd empiriskt material. Vid utformningen av 
frågorna, samt i intervjusituationen, har syftet varit att ställa frågorna så förutsättningslöst som möjligt. 
Anledningen till detta var att inte påverka respondentens svar i en viss riktning.  

Genom att båda var närvarande vid samtliga intervjuer utom en så har i princip alla intervjuer kunnat 
diskuteras efteråt, för att se om upplevelserna skilde sig åt och på så sätt kunna utvidga varandras tankesätt. 
Det gör att materialet har kunnat bearbetas noga och att flera perspektiv har vägts in. Intervjuerna har även 
spelats in och transkriberats, vilket har minskat risken att något som respondenten säger inte kommer med. 
Inspelningarna och transkriberingar har även underlättat för den etnografiska ansatsen, då det blir lättare att 
tillsammans uppnå en förståelse utifrån chefernas perspektiv. 

4.8. Etiska överväganden 
I en intervjusituation, där personlig information samlas in från respondenten, finns det alltid etiska aspekter 
som måste tas i beaktande. Denna studie har därmed utgått från de fyra huvudkrav som Vetenskapsrådet 
utformat: informationskravet; samtyckeskravet; konfidentialitetskravet; nyttjandekravet. Med 
informationskravet menas att respondenten ska få information om frivilligheten i att delta, vad intervjun 
syftar till samt på vilket sätt resultaten kommer att publiceras (Vetenskapsrådet 2002, ss. 6-7). Vår studie 
uppfyller informationskravet på det sätt att vi innan intervjutillfället kontaktat våra respondenter via mail där 
vi frågat om det finns intresse att delta i vår undersökning. Där har vi gett skriftlig information med våra 
kontaktuppgifter, instutitionstilhörighet och en förklaring till varför vi gör studien. När vi fått samtycke och 
en inbjudan till att intervjua, har vi på plats bett om tillåtelse att spela in, förtydligat frivilligheten i 
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deltagandet och möjligheten att när som helst avbryta under intervjuns gång. Vi har även upprepat var vi 
kommer ifrån och vad vi ska använda materialet till. Vid några av intervjuerna hade vi inte mailkontakt med 
bägge respondenterna i ett chefspar, utan enbart med en av dem. Därför kan vi inte vara säkra på att den chef 
vi hade mailkontakt med ordagrant återgav den information som stod i mailet för sin kollega. Med andra ord 
finns en risk att informationskravet initialt inte uppfylldes i den mån som vår ambition var. Dock upprepades 
som sagt frivilligheten i att delta samt syftet med undersökningen innan vi påbörjade den faktiska intervjun. 

Samtyckeskravet går kortfattat ut på att respondenten ska ge sitt samtycke till att bli intervjuad och samtidigt 
vara fri att ta tillbaka detta samtycke när som helst under projektets genomförande. Vill en respondent 
avbryta en intervju efter att den påbörjats är detta tillåtet, likväl att dra tillbaka sitt tidigare medverkande från 
att publiceras (Vetenskapsrådet 2002, ss. 9-10). Som nämnts tidigare har vi sökt samtycke från samtliga 
respondenter innan vi intervjuade dem, de var även informerade om sin rätt att avbryta sitt deltagande när 
som helst. Vid intervjutillfället, men innan den faktiska intervjun påbörjades, upprepade vi som sagt denna 
frivillighet samt syftet med studien. Detta då samma problematik som nämts ovan kvarstår här, nämligen att 
vi ibland enbart haft mailkontakt med en av cheferna. Vi kan därför inte vara säkra på att det första samtycket 
gavs utan påverkan från den andra chefen. Vid intervjusituationen gav vi dock respondenterna ytterligare en 
möjlighet att avbryta sitt deltagande. 

Konfidentialitetskravet handlar om att i största möjliga mån ge respondenterna anonymitet i publiceringen av 
materialet (Vetenskapsrådet 2002, ss. 12-13). För att uppfylla detta har vi i vår ursprungliga mailkontakt 
informerat respondenterna om att de kommer att vara anonyma i vår studie. Vi är dock medvetna om att vi 
inte kan garantera full anonymitet. Vid vårt första möte skedde en mer ingående förklaring av den grad av 
anonymitet som kunde erbjudas. Det upplägget valdes då det är enklare att förklara något så pass komplicerat 
som konfidentialitet ansikte mot ansikte än över mail. Som tidigare nämnt var respondenterna även här 
medvetna om sin möjlighet att avbryta, om den anonymitet som erbjöds inte kändes tillräcklig. Vi har 
informerat respondenterna om att vi inte avslöjar namn på dem eller deras arbetsplats. Vi kommer att ha med 
citat och annan information vi fått genom intervjun, men undvika uppgifter som lätt kan kopplas till en 
specifik person. Respondenterna är här dock medvetna om att det alltid finns en person som vet om deras 
medverkande i studien, nämligen deras chefskollega. Här kommer vi återigen försöka undvika att presentera 
empirin på ett sätt att cheferna kan räkna ut vem som sagt vad, om det är så att någon tar upp något som kan 
tolkas som känsligt, om vi väljer att presentera den typen av empiri. 

Det sista kravet är nyttjandetkravet, som innebär att den information som samlas in vid en vetenskaplig 
studie enbart får användas i forskningssyften. Informationen får inte lämnas vidare till en part som vill 
använda den på ett annat sätt (Vetenskapsrådet 2002, s. 14). Den information som samlats in under vår studie 
kommer att användas för att slutföra vår kandidatuppsats. Detta är även vad respondenterna försäkrats om 
och vad vi intenderar att hålla. För att säkerställa att empirin inte hamnar i fel händer kommer samtliga 
inspelningar samt transkriberingar att raderas efter kandidatuppsatsens slutförande. 
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5. Resultat och analys 
I följande avsnitt kommer resultatet från undersökningen att presenteras. Den frågeställning som studien 
grundats på, Hur hanteras beslutsfattande i ett delat ledarskap på två större sjukhus i Sverige? är en 
fortsättning på den tidigare forskning som presenterats i uppsatsen. Den tidigare forskningen tog sin början i 
omorganiseringar inom sjukvården som resulterade i delat ledarskap på avdelningarna. Det presenterades 
även forskning om hur kraven på ledarrollen inom sjukvården förändrats, därefter forskning om delat 
ledarskap och avslutningsvis forskning om hur beslutsfattande i grupper fungerar. Genom vår frågeställning 
väver vi samman dessa olika teman och tar upp det som saknats i den tidigare forskningen, nämligen ett 
fokus på chefer i samledarskap och hur deras beslutsfattande hanteras. 

Inledningsvis i detta kapitel redogörs för chefernas arbete för att ses som likvärdiga chefer av medarbetarna. 
Det analyseras dels i förhållande till Ahrne och Brunssons teori om att skapa ordning i en organisation med 
hjälp av hierarki, dels används Goffmans begrepp regissör, teamframträdande, rekvisita och roll vid analysen 
av det materialet. I avsnittet som följer presenteras hur cheferna talar om gemensamt och enskilt 
beslutsfattande, som utvecklats med hjälp av en del av Ahrne och Brunssons teori om hur beslutsfattande 
påverkar organisationen. Det tredje avsnittet tar upp de fördelar som cheferna tog upp med att vara två 
stycken när de fattar beslut, vilket diskuteras utifrån Ahrne och Brunssons teori om beslutsfattande som en 
osäkerhetsfaktor. Avslutningsvis presenteras hur cheferna hanterar oenighet vid beslutsfattande, som 
analyseras med hjälp av Goffmans begrepp teamframträdande, främre och bakre regioner samt roll.  
 
Samtliga respondenter som deltagit i studien är kvinnor och i grunden utbildade sjuksköterskor. De arbetar 
på större sjukhus där det totala antalet anställda är minst 2500 personer. Antalet anställda som cheferna 
ansvarar för på sina avdelningar varierar mellan de olika chefsparen, från ca 40 anställda hos vissa par till 
över 100 anställda hos andra. I citaten från respondenterna som presenteras i resultatdelen benämns 
chefskollegan som X oavsett vems citat det är. Det kommer inte heller att anges till vilken respondent de 
olika citaten hör.  

5.1. Strategier för att upprätthålla jämlikhet 
I flertalet av de chefspar som intervjuades var det delade ledarskapet relativt nytt, där cheferna hade delat 
ledarskapet i ca ett år. I några av de fallen var det även så att den ena chefen tidigare i flera år varit ensam 
chef på samma avdelning, men sedan fått en formellt jämställd kollega att dela ledarskapet med. Flera av de 
cheferna talade om vikten av att introducera sin kollega som en jämbördig ledare på arbetsplatsen. Genom att 
lämna utrymme för den nya chefen, förklara för medarbetarna vad det innebär att ha två chefer samt låta 
medarbetar- och lönesamtal hanteras av bägge cheferna gavs den nya chefen en likvärdig position på 
arbetsplatsen. Följande citat visar hur en sådan här introduktion kunde gå till: 

“Och under X första arbetsår så var det viktigt för X att få ta mark liksom. Så att då höll jag mig lite i 
bakgrunden för att X skulle bli en tydlig person i gruppen. Jag menar, jag har ju jobbat här i jättemånga år 
så det är ingen lätt grej att kliva in och vara chef...” 
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Även i de chefspar där bägge parterna var nya som chefer på arbetsplatsen talades det om vikten av att visa 
för medarbetarna hur styrningen av avdelningen nu skulle fungera: 

“Nä men vi har sagt till personalen att vi gör det här gemensamt och liksom… arbetet vi bedriver på 
avdelningen och alla mål, det gör vi tillsammans. Det är ingen enmansshow där heller.” 

Cheferna i de delade ledarskapen har arbetat, vissa av dem gör det fortfarande, för att visa att de är två 
stycken på samma position med samma mandat. Genom att som erfaren chef släppa fram en ny, eller att helt 
enkelt förklara för medarbetarna vilken ordning som gäller, visar de att den gamla hierarkin inte gäller 
längre. De försöker genom detta arbete, i likhet med Ahrne och Brunssons teori, att skapa en bestämd 
ordning genom hierarki eller regler. Cheferna visar för medarbetarna att de båda är jämlika och att de båda 
ska ses som legitima att fatta beslut. Ett framgångsrikt skapande av en ny bestämd ordning på avdelningen 
banar i sin tur väg för chefernas möjlighet att fatta beslut som accepteras av medarbetarna. 

Att cheferna aktivt arbetar för att upprätthålla en jämlikhet mellan dem kan även förklaras utifrån Goffmans 
begrepp teamframträdande. Cheferna vill framställa en trovärdig bild av det delade ledarskapet, att de båda 
samverkar tillsammans och arbetar i ett team. Genom att släppa fram en ny chef och låta båda få lika mycket 
mark, undviker de att bli tillskrivna olika roller av medarbetarna. Cheferna vill inte heller att någon av dem 
ska uppfattas som regissören, som av Goffman beskrivs som den som styr gruppen och har större inflytande. 
Om en av cheferna skulle utses som regissören av medarbetarna innebär det att teamframträdandets 
trovärdighet minskar, då den ena chefen anses ha större inflytande än den andra. Det i sin kan leda till att den 
nya ordning som cheferna vill implementera inte accepteras av medarbetarna, då besluten som fattas av 
chefen som utses som regissör därmed skulle rankas högre än de beslut som fattas av den andra chefen.  

Majoriteten av chefsparen hade delat upp sitt dagliga arbete i två olika typer: operativt (att sköta den dagliga 
driften på avdelningen) och administrativt (mer långsiktigt arbete för avdelningen). Cheferna turades sedan 
om att vara huvudansvarig för det operativa och det administrativa arbetet, några med olika veckodagar, men 
de flesta med en varannan vecka-princip. Den ena veckan var alltså en av cheferna ansvarig för det operativa 
arbetet och den andra det administrativa. Nästa vecka bytte de ansvarsområden. På det sättet kan de båda 
ansvara för samma områden, men vid olika tillfällen, vilket underlättar för personalen och minskar risken för 
dubbelarbete (att de gör samma sak samtidigt). En del av cheferna markerade denna uppdelning extra tydligt 
genom att ha olika kläder beroende på vilket ansvarsområde de hade den aktuella veckan (sjukhusuniform 
vid operativt arbete, privata kläder vid administrativt arbete). Några visade även uppdelningen genom att ha 
olika kontor för de olika områdena, varpå de bytte kontor varje vecka. De här synliga skillnaderna var för att 
tydliggöra för personalen vem som för tillfället hade vilket ansvar, och vem som därför skulle tillfrågas i 
olika situationer. Den här typen av uppdelning, som fanns hos nästan samtliga chefspar, kan visas genom 
följande citat: 

“(...) för att försöka undvika det, att man bli populärare i vissa områden, så har vi delat upp så att varannan 
vecka så har den ena sjukhuskläder och den andra privata kläder. (...) Innan X kom så hade jag alltid 
sjukhuskläder på mig. Så nu fick jag börja klä på mig privata också då. Så… så delade vi upp det och det 
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tyckte jag var bra för X skull faktiskt. Så att det inte blev så att den ena är mer… man måste ju se till att man 
försöker bibehålla samma nivå ut mot personalen på något sätt” 

Trots denna dagliga uppdelning innebär inte det att alla beslut fattas enskilt inom respektive ansvarsområde. 
Det är tillåtet att fatta en del beslut enskilt, medan många av dem diskuteras igenom mellan cheferna innan 
till exempel en medarbetare ges svar på en förfrågan, vilket illustreras av följande citat: 

”Men idag måste jag ju vara tydligare med att jag inte ensam tar besluten. Att jag säger ”ja, jag och X 
pratar om det här så återkommer vi” om vi inte har hunnit prata om det. Annars kan jag ju säga, att ”jag 
och X har pratat om det här”. Jag tycker att det är viktigt att jag hela tiden talar om att vi är två, så att det 
förstärks liksom.” 

Den här typen av arbetsfördelning beskriver cheferna som medvetna strategier för att medarbetarna ska se 
cheferna som jämlikar och på så sätt acceptera den nya styrningsform som det delade ledarskapet innebär. 
Ahrne och Brunsson menar att en tydlig hierarki är ett försök att skapa ordning, och vi kan här se att cheferna 
använder dessa strategier för att tydliggöra den aktuella hierarkin, där de båda är jämställda varandra men 
överställda medarbetarna. Uppdelningen av det dagliga arbetet gör visserligen att cheferna inte alltid sitter på 
exakt samma stol, men genom att växla mellan de två ansvarsområdena visar de att de bägge två är 
kompetenta inom båda områdena. De visar utåt att de kan lika mycket och har samma mandat. Samtidigt 
tydliggörs den aktuella ordningen på avdelningen genom det som Goffman benämner som rekvisita, till 
exempel genom att cheferna klär sig olika eller byter kontor beroende på vilken roll de innehar den aktuella 
veckan. Denna uppdelning och denna medvetna strategi för att ses som jämlikar, menar vi är ett 
grundläggande steg för att de beslut som fattas av cheferna, både enskilt och gemensamt, ska accepteras av 
medarbetarna. 

Flera av chefsparen beskrev dock en problematik som kan uppstå när de är två personer som fattar beslut, 
nämligen att ”får man nej från mamma så springer man till pappa”. En annan chef beskriver det som att 
”man tänker liksom att personalen kan ju spela ut en. Man frågar dig först, men du sa nej, men då går man 
till den andre”. Några av chefsparen beskrev hur de upplevt detta, eller varit inställda på att det kunde 
uppstå. För att hantera det poängterar återigen cheferna vikten av att prata med varandra, berätta vad som 
sagts till olika medarbetare. En annan lösning som tas upp är att endast ge som besked i stil med ”jag 
checkar av med X först, så får vi se vad X tycker.” 

Det här innebär att chefernas strategi inte har fungerat helt och hållet för alla chefsparen, då flera upplevt 
problematiken med medarbetare som försökt spela ut cheferna mot varandra. Detta kan ses som en svag 
punkt i den nyinförda hierarkin, där medarbetarna ifrågasätter och faktiskt motarbetar styrningssättet. Ahrne 
och Brunsson beskrev även det som en risk vid införandet av en ny ordning. De flesta av cheferna uttryckte 
inte detta som ett stort problem, framför allt påtalade de hur de arbetade för att motverka sådana tendenser. 
Dock kan det bli ett problem även om det bara händer någon enstaka gång. Ahrne och Brunssons modell tar 
upp betydelsen av beslutsfattande, då det förklarar den rådande ordningen inom organisationen. Om en 
medarbetare blir nekad vid en förfrågan hos en chef, för att sedan ställa samma fråga till den andra chefen, 
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som säger ja, blir det väldigt otydligt för medarbetarna vem det är som bestämmer. Den chef som går över 
den andra chefens beslut ses förmodligen som den som har mest makt, då den har möjlighet att riva upp ett 
redan taget beslut. Risken med enskilt beslutsfattande är således att det kan skapa en otydlighet, då den ena 
chefen aldrig kan vara säker på att den andra chefen inte tidigare gett svar på samma fråga. 

Det här första avsnittet visar hur chefsparen arbetar för att ses som likvärdiga ledare. Det har dels förklarats 
med försök att genom regler och hierarki skapa en bestämd ordning inom en organisation, dels genom 
begrepp som regissör, rekvisita och teamframträdande. Att inte arbeta på det här sättet skulle göra det svårt 
för cheferna att kunna fatta beslut som följs av medarbetarna, istället en av dem hade kanske setts som den 
“riktiga” chefen och den andra mer som en biträdande chef. På de avdelningar där studien utförts var 
dessutom den typen av ordning, med chef och biträdande chef, en vanlig modell innan det delade ledarskapet 
infördes. Detta gör också att tydliga regler och strategier för att upprätthålla jämlikhet är nödvändiga, för att 
inte medarbetarna ska falla tillbaka i den gamla ordningen. Trots detta arbete kan dock en liknande svårighet 
uppstå, där medarbetare försöker kringgå hierarkin genom att ställa samma frågor till bägge cheferna enskilt. 
Den här typen av situationer visar på problematiken i att dela upp arbete mellan cheferna och att fatta beslut 
på egen hand. 

5.2. Gemensamt och enskilt beslutsfattande 
Cheferna i de delade ledarskapen fattar beslut både enskilt och tillsammans med sin chefskollega. Vad som 
avgör vilka beslut som kan fattas enskilt har ingen av respondenterna kunnat svara helt klart på. De flesta 
cheferna definierar det som svar på korta, enkla frågor eller frågor där de redan vet vad chefskollegan tycker. 
Cheferna beskriver dock vikten av att informera sin kollega när enskilda beslut fattas: 

“Men sen så kan det vara vissa bagatellartade grejer som vi säger… jag bestämmer att ”såhär gör vi” och 
då säger jag det och sen så säger jag till X att ”nu har jag sagt såhär” och då säger X ”okej, då gör vi så”. 
(...) 20 % utav fallen, som man liksom tycker är en icke-fråga, då bestämmer vi själva och då informerar vi 
varandra.” 

Det som avgör vilka beslut som kan fattas på egen hand verkar bero på hur chefen uppfattar frågan i den 
aktuella situationen. Om frågan upplevs som bagatellartad eller en icke-fråga så anser cheferna att de kan 
fatta beslutet enskilt. Inget av chefsparen hade en bestämd struktur kring vilka beslut som kunde fattas på 
egen hand och vilka som skulle diskuteras gemensamt, vilket innebär att det är chefens tolkning av frågan 
och situationen som avgör om beslutet kan fattas enskilt eller om det behövs en samrådan med den andra 
chefen. De beslut som fattas gemensamt och kräver en diskussion mellan cheferna beskrivs som större beslut 
som berör verksamheten i stort. Sådana beslut kan till exempel vara lönesättning, anställning av ny personal 
eller planering av verksamhetens framtid. Gemensamt för de beslut som cheferna fattar tillsammans var att 
de beskrevs som större beslut där en enighet mellan cheferna var av största vikt: 

“Större beslut som kanske gäller en sommarplanering eller en verksamhet, det behöver man ju prata ihop 
sig om så att man har samma bild. Så att man i alla fall är överens om riktningen, vart ska vi, hur ska vi 
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göra det här, ska vi ta det som… vad ska vi dra till med… något vi ska behöva ta in folk för, just såna saker 
är jätteviktigt att man säger samma sak.” 

När det kommer till vilka beslut som behöver fattas gemensamt verkar det finnas en större konsensus mellan 
cheferna. Inte minst genom att de kan ge exempel på vilka beslut som alltid fattas gemensamt, vilket var 
svårare när de enskilda besluten skulle definieras. I vissa fall verkar cheferna restriktiva med att fatta egna 
beslut då de inte känner sig tillräckligt insatta i situationen. Den typen av tvekan uppstod främst hos de 
chefspar där vissa områden delats upp på det sätt att det enbart sköttes av en chef: 

“(...) Sen tar vi aldrig beslut inom varandras områden kan man säga (...) Då tar inte jag ett beslut utan att 
dubbelchecka med X, för det är X som har all bakgrundsfakta och liksom vet och är med på möten och sådär, 
och där är inte jag med. Så alltid dubbelkolla.” 

Det innebär inte att den ena chefen är fri att fatta alla beslut själv inom sitt ansvarsområde, men det innebär 
att den andra chefen inte tar ett eget beslut inom den andres ansvarsområde. 

Den bestämda ordningen blir inte lika tydligt definierad här som den blir i den dagliga uppdelningen av 
arbetet. Ahrne och Brunsson menar att beslutsfattandet är ett sätt att förklara hur den rådande ordningen ser 
ut. Ordningen kan dock inte helt definieras av vem det är som fattar beslut, eftersom det är två personer som 
innehar den makten. Fattas besluten alltid av de två cheferna tillsammans blir det något tydligare, men så fort 
beslut fattas på egen hand finns en risk att medarbetarna ser de två cheferna på olika sätt, beroende på vem 
som fattar vilket beslut. Anledningen till att det inte blir helt tydligt ens om besluten fattas tillsammans, är att 
beslutsprocessen blir otydlig för medlemmarna. De vet att cheferna diskuterar tillsammans, men de vet inte 
om någon chef är mer dominerande än den andra.  

Beslutsprocessen blir som sagt otydlig då vissa beslut fattas direkt av den ena chefen, utan samråd med den 
andra chefen, och andra beslut fattas först efter samrådan. Det är enligt Ahrne och Brunsson viktigt att 
beslutsprocessen är tydlig, då medlemmarna i en organisation vill kunna se vem som tog ett belut och i vilket 
sammanhang. Vilka beslut som fattas enskilt avgörs av chefens tolkning av frågan och situationen, vilket gör 
att det finns en risk att beslutsprocessen kan se olika ut beroende på vilken chef som får frågan. För att 
besluten inte ska ifrågasättas av medarbetarna är det därför viktigt att cheferna inte bara tydligt markerar att 
de vissa dagar gör olika saker, utan även att de står bakom och är delaktiga i varandras beslut.  

Det är viktigt att de båda cheferna ses som jämlikar av medarbetarna för att deras beslut ska ses som 
likvärdiga. Det hänger ihop med det som inledningsvis diskuterades under rubriken Strategier för att 
upprätthålla jämlikhet, hur mer erfarna chefer släpper fram nya för att de ska få “ta mark” på avdelningen 
samt hur de växlar mellan att arbeta administrativt och operativt för att de ska ses som legitima på bägge 
avdelningarna. En del av chefsparen har dock valt en fastare uppdelning, där de formellt har samma ansvar, 
samtidigt som de har en egen uppdelning av olika ansvarsområden. Flera chefer har sagt att denna 
uppdelning skett utefter deras intresseområden. Denna uppdelning kan göra att cheferna inte ses som 
legitima att fatta beslut inom varandras områden. En av punkterna i Ahrne och Brunssons modell tar upp att 
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specifika personers betydelse inom organisationen är beroende av deras möjlighet att fatta beslut. Genom 
denna uppdelning sjunker betydelsen av och inflytandet för respektive chef inom det området som i 
huvudsak styrs av den andra chefen, då de inte är lika kunniga inom det och därför inte är lika kompetenta i 
en beslutsprocess.  

Beslutsfattandet sker alltså ibland något ostrukturerat och spontant, vilket ibland även krävs i den typ av 
verksamhet cheferna arbetar i. Risken med det är dock att det inte blir lika tydligt för medarbetarna vem som 
bestämmer i vissa frågor, eller vem som tagit vissa beslut. Beslutsprocessen  riskerar på så sätt att bli otydlig, 
då det inte finns en bestämd struktur kring vare sig hur beslut fattas eller vilka beslut som kan fattas enskilt. 
Framförallt kan en för stark uppdelning av ansvarsområden göra hierarkin och ordningen på arbetsplatsen 
otydlig.  

5.3. Styrkan i att vara två     
När cheferna fick beskriva de största fördelerna med det delade ledarskapet svarade alla utom en chef att det 
främst var att inte behöva vara ensam i besluten som fattas. Ett flertal av cheferna hade tidigare haft ett 
enskilt ledarskap med biträdande avdelningschefer eller sektionsledare som stöd. Dessa chefer beskriver hur 
man som enskild chef, trots detta stöd, i slutändan alltid stod ensam ansvarig för samtliga beslut. Skillnaden i 
mandat och möjligheten att fatta beslut gjorde att cheferna upplevde att de stod ensamma, även om de hade 
de biträdande cheferna vid sin sida. I det delade ledarskapet upplevde de att det var en stor fördel att de var 
två chefer på samma position och samma mandat, då de båda stod ansvariga för de beslut som fattades. En av 
cheferna beskriver hur det framförallt är en fördel att ha ett delat ledarskap med likvärdiga mandat när 
mindre fördelaktiga beslut ska implementeras: 
  
”(…) man har en likvärdig motpart att diskutera frågor med och man är inte ensam med alla svåra beslut. 
För i en stor organisation som Landstinget så sker det alltid stora beslut som ska implementeras nedåt som 
inte alltid… som ganska ofta faktiskt inte är så uppskattade i personalgruppen. Då är det skönt att vara två. 
Framförallt tror jag att det är skönt för båda två att vi har mandat också. När det händer (att ta mindre 
fördelaktiga beslut), att kunna stödja varandra och ha bra dialoger (…) Nu är man två som kan hjälpas åt. 
Jag tycker att det har varit… är en styrka.” 

Enligt flera av cheferna, även de som inte har varit i ett enskilt ledarskap tidigare, upplevs det som 
fördelaktigt att vara två formellt jämställda chefer när det kommer till beslutsfattande. Det beror på att de får 
stöd av varandra i svåra situationer, men framförallt för att de inte står ensamma med besluten. Flertalet av 
cheferna beskriver hur trycket på dem som chefer blir lättare att hantera när de har en likvärdig partner som 
de kan stå tillsammans med. Cheferna beskriver även hur det är en styrka att vara två när det gäller de större 
besluten som ska fattas gällande verksamheten. Ett flertal av cheferna upplever att det blir lättare att fatta bra 
beslut då de alltid diskuteras igenom innan de fattas och presenteras för medarbetarna: 

“Alla större beslut av vikt (...) det har ju alltid föregåtts av att vi två har diskuterat med varandra om det. 
Det gör att det liksom inte blir svart eller vitt utan… man ser… jag tror att det blir bättre beslut. Vi har 
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diskuterat det tillsammans åtminstone. Om vi inte har kommit överens då har vi diskuterat med andra också 
liksom för att få fler perspektiv på det.” 
  
En annan chef anser dock att det ibland kan vara en nackdel, något som leder till frustration, att beslut ofta 
föregås av en diskussion mellan cheferna: 

“Det är ju… det är klart att det ibland… man måste ju jämka… men ibland så kan man tycka att det är 
självaste fan liksom. Det här skulle jag kunna svara på en minut liksom.. Den tanken har slagit mig och den 
har slagit X också, för det har vi också pratat om. Men i efterhand så har vi alltid tyckt att det är bra 
liksom.” 

Majoriteten av cheferna upplever således att möjligheten att fatta bra beslut ökar i ett delat ledarskap då fler 
perspektiv har vägts in gällande den fråga eller det problem som beslutet gäller. Det leder till att det blir 
lättare för cheferna att motivera besluten inför medarbetarna, vilket underlättar när det gäller till exempel 
mindre fördelaktiga beslut. Samtidigt finns det chefer som anser att detta ibland kan vara ett problem i 
stunden, när de uppfattar att det är ett beslut som de skulle kunna ta själva. Dock upplever de i efterhand att 
det har varit bra att kunna vara två på samma position som diskuterar lösningar gällande olika beslut och 
problem.  

Ahrne och Brunsson menar att beslutsfattande skapar osäkerhet, då de uppfattningar som beslutet grundar sig 
på kan skilja sig från medarbetarnas och därmed skapa motsättningar inom organisationen. Det delade 
ledarskapet kan vara en klar fördel för att motverka denna osäkerhet som uppkommer när ett beslut fattas. 
Genom att cheferna har möjlighet att diskutera igenom större beslut med en likvärdig motpart och därmed 
lättare kan motivera besluten för medarbetarna så minskar risken för motsättningar. Har cheferna dessutom 
olika pondus eller tillit hos vissa av medarbetarna är risken för ifrågasättande mindre om de vet att även den 
chef som de har mest förtroende för står bakom beslutet.  
  
På samma sätt som delat ledarskap minskar risken för ifrågasättande från medarbetarna när beslut fattas av 
cheferna tillsammans finns en risk att det ökar om beslut fattas enskilt. Den här problematiken diskuterades i 
de två föregående avsnitten av det här kapitlet. Där beskrevs det dels hur införandet av en ny ordning i 
organisationen kan motarbetas av medarbetare som försöker spela ut cheferna mot varandra, dels togs 
problematiken med enskilt beslutsfattande upp. De här två situationena verkar vara styrkan och svagheten 
med beslutsfattande i delat ledarskap. Ett beslut fattat av två personer har större chans att genomföras och 
accepteras av medarbetarna. Ett beslut taget av enbart en av cheferna i ett delat ledarskap kan däremot leda 
till oordning och ifrågasättande. 

5.4. Hantering av oenighet vid beslut 
Samtliga chefer beskriver att en gemensam front inför medarbetarna är en viktig förutsättning för att det 
delade ledarskapet ska fungera. De beskriver hur en central aspekt i att upprätthålla denna front är hur de 
hanterar situationer där de inte är överens gällande olika beslut. Flertalet av cheferna anser att om det uppstår 
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en konflikt eller oenighet i det delade ledarskapet gällande ett beslut måste de som chefer i ett delat ledarskap 
upprätthålla en enighet inför sina medarbetare: 

”Dels måste man vara ett team. Man måste verkligen stödja varandra. Alltså i många lägen, har man ett 
APT och det blir en diskussion och X säger någonting och oavsett vad jag tycker så ska jag stödja X. Sen tar 
man dialogen efteråt.” 

Den personliga åsikten får således läggas åt sidan till fördel för det delade ledarskapet. Cheferna menar att 
teamet måste gå före den individuella prestationen, för att ledarskapet ska bli tydligt för medarbetarna. Flera 
av cheferna betonar vikten av att alltid backa upp varandra och att diskutera oenigheter om beslut i enrum 
och aldrig framför medarbetarna: 

”Och jag står ju alltid för det som X har tagit också, jag litar fullt på X, så man måste ju backa varann helt, 
till 110%, det går inte att vackla en sekund. För det känner medarbetaren direkt. Så att man måste hela tiden 
vara 100%, även fast man precis har, suttit och diskuterat hej vilt om en sak och man är lite småtjurig på 
varann men det, så fort man kliver utanför för dörren så är det bara, det är masken på. Man får aldrig 
vara… negativ med varann utan det måste alltid vara en… positivitet utåt” 

De citat som presenterats här visar upp ett strategiskt rollspel från chefernas sida när de hanterar olika beslut, 
som utifrån Goffmans resonemang kan ses som ett teamframträdande. Cheferna väljer medvetet att backa 
upp sin kollega även om de inte håller med om beslutet, för att upprätthålla en positiv bild av sig själva som 
team. Det kräver en aktiv samverkan mellan cheferna, där hanteringen av de situationer när cheferna inte är 
överens gällande beslut är en central aspekt. Vid oenighet i beslutsfattande kan chefernas samspel ses som ett 
teamframträdande, där de samverkar för att visa på ett starkt, gemensamt ledarskap. Det går även att urskilja 
en strategi i det cheferna berättar, en strategi som bygger på att anpassa beteendet beroende på om cheferna 
är själva eller i sällskap av medarbetare. Goffman talar om hur individer anpassar sitt beteende beroende på 
om de befinner sig i de främre eller bakre regionerna. Respondenterna beskriver hur denna anpassning är en 
förutsättning för att det delade ledarskapet ska fungera när det uppstår konflikter eller diskussioner mellan 
cheferna. Det går tydligt att se hur cheferna upprätthåller en gemensam front inför medarbetarna genom att 
visa upp en enighet ute på avdelningen, som utgör den främre regionen, och att de diskuterar oenigheter och 
konflikter när de är själva eller på kontoret, som utgör den bakre regionen. 

Alla chefer utom en nämner hur viktigt det är att vara prestigelös i ett delat ledarskap. Blir det en kamp 
mellan cheferna så fungerar inte samarbetet. Prestigelöshet sågs av cheferna som en central aspekt gällande 
beslutsfattandet i ett delat ledarskap. Detta då en chef i denna typ av ledarskap måste kunna acceptera ett 
beslut som fattats av den andra chefen. En chef beskriver det på följande sätt: 

”Vi är väldigt prestigelösa båda två, det tror jag också… så jag kan ju fatta ett beslut och sen så kan jag.. 
(…) Så jag kan ju säga att ”nu gör vi såhär” och sen så kan jag gå till X och säga ”du, jag sa såhär vad tror 
du om det? Ska vi köra på det här?” 
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En annan chef beskriver situationer där kollegan fattat ett beslut som chefen själv inte håller med om. I de 
situationerna är det vitalt att inte skapa en konflikt kring de beslut som redan har tagits. Istället måste det 
finnas en acceptans och en möjlighet att gå vidare utifrån det: 

“(...) man kan ju inte, gå och liksom, ”nej, usch det där var ju jättedumt” ja då får man ju säga det eller så 
får man gilla läget, liksom vi är ju två stycken.” 

För att beslut som accepteras av medarbetarna ska kunna fattas i ett delat ledarskap krävs det att cheferna 
aktivt samverkar med varandra. Den prestigelöshet som de tar upp är en del av detta. Den behövs både för att 
acceptera ett beslut som fattats på egen hand av den andra chefen och för att finna sig i ett gemensamt beslut 
där en av cheferna fått igenom fler av sina egna åsikter. Det innebär att cheferna måste värdera teamets 
framställning högre än den individuella, vilket återigen kan förklaras utifrån Goffmans resonemang kring 
teamframträdande. Prestigelösheten är en viktig förutsättning för det delade ledarskapet då det är 
teamframträdandet som är i fokus och inte den individuella prestationen. 

Avslutningsvis kan sägas att mycket av det som cheferna berättat, är starkt relaterat till begrepp som 
teamframträdande, roll samt främre och bakre regioner. Cheferna agerar i sina roller, där deras 
teamframträdande har till syfte att projicera en bild av deras samarbete gentemot medarbetarna (publiken). 
Lyckas cheferna genomföra sitt framträdande trovärdigt så stärks bilden av deras delade ledarskap. Med ett 
förtroende från medarbetarna kan de då även fatta beslut som accepteras av medarbetarna. På samma sätt 
använder sig cheferna av främre och bakre regioner, där de tar eventuella diskussioner och 
meningsskiljaktigheter gällande olika beslut i de bakre regionerna, för att åter kunna ha sitt 
teamframträdande, sin gemensamma front med ”masken på” gentemot medarbetarna. 

6. Diskussion     
I följande kapitel diskuteras studiens utformning och resultat i förhållande till de val och överväganden som 
har skett under studiens gång. Inledningsvis summeras de väsentliga delarna från resultatet för att besvara 
studiens frågeställning. Därefter följer en diskussion av vad studien och dess resultat bidrar med i det 
aktuella forskningsfältet. Efter det diskuteras vilka konsekvenser de teoretiska och metodologiska 
överväganden har inneburit för studiens resultat. Avslutningsvis presenteras vilka slutsatser som kan dras av 
studien samt förslag på vidare forskning.  

6.1. Summering     
Syftet med denna studie är att  utifrån ett chefsperpektiv undersöka hur beslutsprocessen i ett delat 
ledarskap kan se ut, hur cheferna samverkar med varandra gällande beslut och vilken betydelse det delade 
ledarskapet har för chefernas sätt att hantera olika typer av beslut. Studien har utgått från frågeställningen 
Hur hanteras beslutsfattande i ett delat ledarskap på två större sjukhus i Sverige? 
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Resultatet visar att cheferna använder sig av medvetna strategier när de hanterar olika typer av beslut för att 
ses som likvärdiga ledare av medarbetarna. De medvetna strategierna innebär att cheferna ger varandra 
utrymme på avdelningen, hänvisar till att de måste tala med sin kollega innan de fattar vissa beslut och att de 
delar upp olika ansvarsområden mellan sig som de sedan skiftar mellan. Dessa strategier används för att 
medarbetarna ska se cheferna som likvärdiga i kompetens. Genom att bägge cheferna ses som jämlikar av 
medarbetarna accepteras beslut som fattas både enskilt och gemensamt av cheferna. Svårigheten i detta är 
dock att beslut som fattas enskilt riskerar att motarbeta den jämlikhet som behöver finnas mellan cheferna. 
Beslutsprocessen kan bli otydlig för medarbetarna när en del beslut fattas enskilt, vilket sker inom samtliga 
chefspar. Besluten stärks samtidigt när cheferna fattar dem tillsammans, vilket minskar risken för att de 
ifrågasätts. För att hantera oenighet, är det viktigt att cheferna alltid visar upp en gemensam front gentemot 
medarbetarna. Genom att vara prestigelösa kan de, trots eventuella meningsskiljaktigheter, alltid agera i 
enlighet med den teamframställning som skapats tidigare. 

Svaret på frågeställningen Hur hanteras beslutsfattande i ett delat ledarskap på två större sjukhus i Sverige? 
blir följaktligen att beslutsfattandet är en central del av chefernas arbete och hanteras därför på flera olika 
sätt. Ett sätt utgörs av chefernas veckoskiftande ansvarsfördelning, som innebär att båda är kunniga inom 
samma områden utan att de behöver dubbelarbeta. Det innebär även att beslut som måste fattas i stunden är 
tilldelade den chef som för närvarande har det ansvarsområde som beslutet behöver fattas inom. Ett annat 
sätt att hantera beslut är att undvika att ge direkta svar på frågor, utan istället säga något som “jag checkar av 
med X först, så får vi se vad hon tycker”. Den typen av hantering liknar den som används vid “större beslut”, 
där cheferna berättar att de fattar sådana beslut tillsammans, efter att ha diskuterat dem. Det är även vid den 
typen av diskussioner som cheferna menar att det är viktigt att ha en gemensam front ut mot medarbetarna 
och inte visa upp någon eventuell oenighet gällande olika typer av beslut. 

Ett sista sätt att hantera beslutsfattande på är de beslut som cheferna tar på egen hand. Vilka beslut som kan 
fattas på egen hand avgörs i stunden av den chef som får frågan. Det är alltså en subjektiv bedömning som 
görs, där två chefer som arbetar tillsammans inte nödvändigtvis har samma uppfattning om vilka beslut som 
kan fattas direkt. Den slutsats vi kan dra av detta är att det är de beslut som fattas tillsammans av cheferna 
som ligger till grund för ett framgångsrikt arbete i ett delat ledarskap. Beslut som diskuteras igenom av 
cheferna tillsammans har en större chans att accepteras av medarbetarna, de stärker chefernas 
teamframträdande och är rimligen mer genomarbetade. De beslut som fattas enskilt i stunden, är delvis 
nödvändig i chefernas arbete, men riskerar även att sänka legitimiteten hos någon av cheferna, vilket i sin tur 
kan leda till att framtida beslut stöter på mer motstånd från medarbetarna. Kortfattat kan sägas att 
beslutsfattande hanteras genom arbetet för att ses som likvärdiga chefer på avdelningen, då det är den typ 
som förekommer i störst utsträckning. 

6.2. I relation till forskningsfältet    
Resultatet av vår undersökning återkopplar till den tidigare forskning som presenterats genom att kombinera 
alla fyra teman som togs upp i forskningskapitlet. De två första avsnitten, som handlade om 
organisationsförändringar och chefsrollen inom sjukvården, gav en bakgrundsbild till vårt fält. Det tredje och 
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fjärde avsnittet redogjorde för forskning närmre vårt eget område, delat ledarskap och beslutsfattande i 
grupp. Några av resultaten som forskningen inom de här fyra områdena kom fram till var: en nackdel med 
delat ledarskap är att beslutsfattandet kan bli ineffektivt (Merkens & Spencer 1998); prestigelöshet och ökat 
självförtroende förbättrar det delade ledarskapets styrka (Rosengren & Bondas 2010); beslutsfattande i 
grupp är mer produktivt än enskilt beslutsfattande, förutsatt att samtliga gruppmedlemmar har likvärdig 
kompetens (Ginkel & Knippenberg 2012).  
 
Vårt eget resultat visar att beslutsfattande hanteras genom att cheferna arbetar för att ses som likvärdiga 
ledare på arbetsplatsen. Resultatet visar även att beslut som fattas tillsammans stärker det delade ledarskapet, 
medan beslut som fattas enskilt riskerar att försvaga det. Vårt resultat liknar flera av de slutsatser som den 
tidigare forskningen kommit fram till. Bilden av fältet som skapades i de två första forskningsavsnitten binds 
genom vårt resultat samman med de kriterier för att delat ledarskap ska fungera samt fördelarna med att fatta 
beslut i grupp, som tagits fram i de två sista forskningsavsnitten. Genom kombinationen av de här fyra 
forskningsavsnitten, som resulterade i vår frågeställning och vår studie, kan vi ge en inblick i den 
kunskapslucka som finns. En kunskapslucka bestående av forskning på individnivå som berör 
beslutshantering i ett delat ledarskap inom sjukvården.  

6.3. Teorins påverkan och begränsningar  
Det teoretiska ramverket i denna studie valdes efter insamlingen av det empiriska materialet, vilket innebär 
att teorierna inte har styrt utformningen av själva studien. Däremot har det teoretiska perspektivet haft en 
betydande roll i analysen av materialet. Huvudteorin, som består av Ahrne och Brunssons modell, utgår från 
ett organisationssociologiskt perspektiv. Den teorin har sedan kompletterats med ett symboliskt 
interaktionistiskt perspektiv med hjälp av Goffman. Genom Ahrne och Brunssons teori har vi kunnat belysa 
vikten av beslutfattande i det delade ledarskapet och visa att cheferna är medvetna om betydelsen av 
beslutshanteringen i förhållande till organiseringen av det delade ledarskapet. Därefter har vi kunnat dra 
slutsatser som att det krävs en samverkan mellan cheferna för att besluthanteringen ska fungera med hjälp av 
Goffmans teori. Vi har kunnat se hur bland annat en önskad jämliket mellan cheferna samt en gemensam 
front är bakomliggande orsaker till hur olika beslut hanteras. Vi har dock inte kunnat uttala oss om vilka 
andra bakomliggande faktorer som kan ligga till grund för att beslut att beslut hanteras på ett visst sätt. Hade 
vi till exempel valt att utgå från ett genusperspektiv så hade vi kunnat studera om könsfördelningen inom det 
delade ledarskapet har någon betydelse för hur beslut hanteras, vem som tar vilket beslut och så vidare.  

6.4. Metoddiskussion   
Denna uppsats är en kvalitativ studie med en etnografisk ansats. Det innebär att syftet har varit att uppnå en 
förståelse utifrån chefernas perspektiv, vilket innebär att vi har fått sätta våra egna antaganden och tolkningar 
i bakgrunden. Det är dock svårt som forskare att ta avstånd från sina egna tolkningar, då individer ständigt 
tolkar sin omgivning och utsagor. Vi kan således inte garantera att de berättelser vi återger i resultatdelen är 
rent empiriska utan några som helst tolkningar. Vi har dock varit medvetna om denna problematik och har 
således till exempel endast talat om medvetna strategier när respondenterna själva har angett att de har agerat 
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på ett visst sätt i syfte att uppnå ett specifikt ändamål.  

Genom att vi har valt att göra en kvalitativ studie, så innebär det att studiens resultat inte är att betraktas som 
gällande för andra chefspar än de som medverkar i denna studie. Syftet med kvalitativ forskning är att ta reda 
på skillnader och likheter i människor sätt att resonera och agera, inte att generalisera till en större 
population. Det innebär att denna studie endast kan ge exempel på hur chefer i ett delat ledarskap hanterar 
beslut, inte hur samtliga chefer i ett delat ledarskap går tillväga gällande beslutshantering. Hade vi istället 
valt att göra en kvantitativ studie så hade det funnits en större möjlighet att generalisera resultatet till andra 
individer än de som medverkar i studien.  

Valet att endast intervjua cheferna som befinner sig i det delade ledarskapet har också en påverkan på 
betydelsen av studiens resultat. Då denna studie endast utgår från chefernas perspektiv kan vi endast uttala 
oss om hur cheferna i studien hanterar beslut och varför. Resultatet kan inte uttala sig om vilka faktiska 
konsekvenser besluthanteringen får eller hur det tas emot av medarbetarna. För att uppnå större kunskap 
kring besluthanteringen hade vi kunnat komplettera den empiriska datainsamlingen med till exempel 
intervjuer med medarbetare som arbetar under cheferna i studien eller högre chefer. På så sätt hade vi kunnat 
ta reda på mer om hur besluthanteringen fungerar i praktiken samt vilka konsekvenser det får för 
verksamheten.  

Urvalet av respondenter skedde i denna studie genom ett strategiskt urval med hjälp av gate-keepers. Vi har i 
metodavsnittet belyst problematiken med att använda sig av gate-keepers, då det kan påverka variationen 
genom att avvikande fall inte förmedlas fram och därmed får en påverkan på resultatet. Efter att ha 
analyserat det insamlade materialet har vi kunna se att många av cheferna säger liknande saker och att det 
inte finns särskilt mycket variation i deras svar. Det tyder på att problematiken med gate-keepers kan vara 
orsaken till den uteblivna variationen i deras svar. Det innebär att det med säkerhet finns flertalet andra sätt 
att hantera beslut på i ett delat ledarskap och att resultatet i denna studie endast kan visa på ett fåtal 
tillvägagångssätt.  

Den uteblivna variationen kan även härledas till utformningen av de semistrukturerade intervjuerna. De 15 
frågor som intervjuguiden innehöll kan i efterhand betraktas som för många, då intervjuerna blev mer 
standardiserade än vad som var tänkt. Frågorna försvårade för respondententerna att tala fritt om vissa 
ämnen, vilket hade kunnat ge mer variation i deras svar. Ett alternativ hade varit att utgå från olika teman 
med ett par tillhörande frågor. Respondenterna hade då haft möjlighet att ta upp det som de tyckte var mest 
väsentligt, gällande till exempel beslutfattande, och på så sätt hade det varit lättare att finna likheter och 
skillnader.  

6.5. Slutsats och vidare forskning   
Slutsatsen som går att dra utifrån denna studie är att det finns strategier som chefer i ett delat ledarskap inom 
sjukvården använder sig av när de ska hantera olika beslut. Dessa strategier bottnar i en strävan efter att 
uppnå ett jämlikt och trovärdigt ledarskap. Resultatet ska inte ses som något som går att generalisera till 
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samtliga chefer i ett delat ledarskap inom sjukvården. Studiens resultat är mer att betrakta som en indikation 
på hur cheferna, som befinner sig i denna typ av ledarskap inom sjukvården, går tillväga när de hanterar 
olika typer av beslut. Denna studie och dess resultat kan således ses som en ingång till ett hittills outforskat 
område. 

Forskningen gällande beslutsfattande i samledarskap som delas av två chefer är begränsad, vilket gör att det 
krävs ytterligare studier inom detta fält. Den forskning som finns behandlar mestadels uppfattningar om 
denna typ av ledarskap och vad som krävs för att det ska fungera på ett effektivt och bra sätt (Gelzheiser et 
al. 2001; Döös et al. 2005; Wilhelmsson 2006; Rosengren & Bondas 2010; Ginkel & Knippenberg 2012). 
Vår studie är en av få som behandlar hur beslutshanteringen i ett delat ledarskap ser ut. Denna studie grundar 
sig på chefernas berättelser om hur de hanterar olika beslut, vilket innebär att vi har belyst besluthanteringen 
i ett delat ledarskap utifrån chefernas perspektiv. Det skulle behövas forskning som belyser hur beslut 
hanteras i ett delat ledarskap ur flera perspektiv, till exempel ur ett medarbetarperspektiv. Genom att 
undersöka beslutsfattande i ett delat ledarskap utifrån ett medarbetarperspektiv kan forskningen ta reda på 
vad medarbetare, som arbetar under chefer i ett delat ledarskap, uppfattar som viktigt för att det delade 
ledarskapet ska upplevas som tydligt och trovärdigt. Detta skulle kunna ge svar på den problematik och kritik 
som många chefer i ett delat ledarskap får bemöta, nämligen att det blir diffust och otydligt när två chefer 
innehar samma mandat. Det skulle även vara intressant att jämföra beslutfattande i ett delat ledarskap med ett 
enskilt ledarskap, för att se vilka aspekter i besluthanteringen som är utmärkande för ett delat ledarskap.   
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8. Bilagor 
8.1. Bilaga 1 - intervjuguide 

*Enbart relevant om det framkommer att respondenten haft ett enskilt ledarskap tidigare. 

Huvudfråga Förslag på följdfrågor/önskat innehåll

1. Kan du beskriva din nuvarande yrkesroll? - befattning/position 
- ansvarsområde 
- antalet anställda 
- överordnade chefer

2. Vad har du för utbildning? - universitetsutbildning 
- specialisering 
- internutbildning 
- chefsutbildning

3. Vad har du arbetat med tidigare? - arbetsplats 
- arbetsuppgifter 
- position

4. Har du någon tidigare erfarenhet av ledarskap? - vart 
- hur länge 
- typ av verksamhet

5. Hur länge har du och din kollega delat det här 
ledarskapet?

6. Skiljer sig dina arbetsuppgifter från din kollegas 
på något sätt?

- varför 
- vem har bestämt det

7. Finns det någon ansvarsfördelning mellan er? - ansvarar för olika områden 
- vem ansvarar för vad 
- uppdelning i det praktiska arbetet 
- inflytande på den andres ”område”

8. Hur går ni tillväga när ni ska fatta ett beslut? - fattas alla beslut tillsammans? 
- beslutsfattandet kopplat till ansvarsfördelningen

9. Finns det en bestämd struktur om hur ni ska gå 
tillväga när ni fattar ett beslut?

- (ja) vem har utvecklat den 
- (ja) fungerar den 
- (nej) behövs det en  

10. Händer det att ni måste kompromissa om beslut?

11. Håller ni varandra uppdaterade om det ni gör 
enskilt?

- hur 
- finns det något man inte uppdaterar om

12. Vad ser du för fördelar med det delade 
ledarskapet?

13. Har du upplevt några svårigheter med det delade 
ledarskapet?

14. Vad är den största skillnaden med att ha ett delat 
ledarskap gentemot att vara ensam chef?*

- finns det någon skillnad i din upplevelse av din roll 
som chef?

15. Varför tror du att det finns ett delat ledarskap på 
den här avdelningen?

- varför inte på alla avdelningar
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8.2. Bilaga 2 - missivbrev 

Hej,  
 
Vi heter Annika Backvall och Alicia Karlsson och läser program med inriktning mot personal och arbetsliv 
vid Uppsala Universitet. Vi håller just nu på att skriva vår C-uppsats, där vi har valt att skriva om delat 
ledarskap ur ett chefsperspektiv. Vi undrar därför om du och din chefskollega är intresserade av att medverka 
i vår studie och har möjlighet att ställa upp på en varsin enskild intervju på ca 45 minuter. Intervjuerna skulle 
behövas genomföras under vecka xx-xx. Ni får jättegärna ange vilka datum och tider som passar er bäst, då 
vi är tämligen flexibla. Ni kommer att vara anonyma i vår studie och allt material i form av intervjuer och 
liknande kommer att raderas när studien är genomförd och uppsatsen godkänd.  
 
Har ni några frågor kan ni kontakta oss på:  
Mobil: xxx-xxxxxxx  
Epost: xxx@xx  
 
Eller vår handledare, Carl Sandberg:  
Telefon: xxx-xxxxxxx  
Mail: xxx@xx  
 
Med vänlig hälsning,  
Annika Backvall och Alicia Karlsson  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8.3. Bilaga 3 - tabell för bakgrundskodning  

Tidigare 
chefserfarenhet

Gruppledare eller 
liknande på lägre 
nivå

Enskilt ledarskap 
på första linjen

Delat ledarskap 
på första linjen

Annan

Respondent 1

Respondent 2

Respondent 3

Respondent 4

Respondent 5

Respondent 6

Respondent 7

Respondent 8

Respondent 9

Respondent 10
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