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Sammanfattning   
  
Syftet med studien var att få kunskap om vilka effekter ett delat ledarskap innebär för 
medarbetarnas upplevelse av arbetstillfredsställelse. Studiens frågeställningar var hur 
medarbetarna upplever det sociala stödet och kommunikationen från cheferna som ingår i ett 
delat ledarskap. Delat ledarskap innebär att två eller flera chefer delar på rollen som en 
traditionellt ensam chef vanligtvis innehar. Forskning har påvisat att delat ledarskap kan 
generera både positiva som negativa effekter på medarbetarnas upplevelse av en god 
kommunikation och ett bra socialt stöd. För att skapa arbetstillfredsställelse har forskningen 
visat på att kommunikation och socialt stöd är två grundläggande och viktiga faktorer (Heide, 
Johansson & Simonsson, 2012; Charoensukmongkol, Moqbel & Gutierrez-Wirsching, 
2016).    
  
Studien har utförts inom offentlig organisation där enhetschefer använder sig av konceptet 
delat ledarskap. En kvalitativ metod som bygger på semistrukturerade gruppintervjuer med 
enhetschefernas åtta närmsta medarbetare har tillämpats.   
  
Kommunikationen framgår i resultatet som bra och öppen samt att medarbetarna upplever att 
deras enhetschefer är tillgängliga för dem. Kommunikationen i sin tur påverkar medarbetarnas 
upplevelse av ett starkt socialt stöd. Det leder vidare till att stärka relationerna mellan parterna 
samt frambringar känslan av arbetstillfredsställelse. Slutsatsen visar på att det delade 
ledarskapet som enhetscheferna ingår i, bidrar till positiva effekter på medarbetarnas känsla 
av arbetstillfredsställelse.    
  
Nyckelbegrepp: Arbetstillfredsställelse, delat ledarskap, kommunikation, medarbetare, 
socialt stöd  
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Abstract   
  
The purpose of the study was to examine the effects of a shared leadership for the employees 
perception of job satisfaction and how employees perceive the social support and 
communication from managers as part of a shared leadership. 
 
Shared leadership means that two or more managers share the role which the traditional 
manager usually holds. Research indicated that shared leadership can generate both positive 
and negative effects for employees on the experience of good communication and social 
support. To create job satisfaction, research has shown that communication and social support 
are two basic and important factors (Heide, Johansson & Simonsson, 2012; 
Charoensukmongkol, Moqbel & Gutierrez-Wirsching, 2016).   
  
The study was conducted in public organization which uses the concept of shared leadership. 
A qualitative methodology based on semi-structured group interviews have been applied with 
eight employees.    
  
The result of the study indicated that the employees experienced both good and open 
communication, between them and their managers. It also showed that the employees felt that 
their managers was available to them. The result indicated that communication in turn 
affected employees perception of a strong social support. Which led to strengthen the 
relations between managers and employees, and generated the feeling of job satisfaction.  
 
The conclusion of the study indicated that shared leadership contributed to positive effects on 
employees' sense of job satisfaction.   
  
Keywords: Communication, employee, job satisfaction, shared leadership, social support  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

	

 
 
 
Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till samtliga berörda i studien för ert trevliga bemötande samt att ni 
tagit er tid att samtala med oss. Det har varit mycket givande att få ta del av era upplevelser 
och tankar gällande er arbetsmiljö. 
 
Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Linette Törnqvist, som tålmodigt stöttat oss 
genom hela arbetsprocessen samt givit oss uppskattad feedback. 
 
Trevlig läsning! 
 
Jenny Berger och Marie Björklund 
Halmstad 2016-05-12 
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1. Inledning 
Den mest förekommande och traditionella bilden vi har av ledarskapet i dagens	
organisationer	är	att	endast	en	person	innehar	den	formella	chefspositionen	(Pearce,	
Manz	&	Akanno,	2013).	Detta	kritiseras	av	Pearce,	Manz	och	Akanno	(2013),	då	de	anser	
att	enbart	en	chef	med	ensamt	ledarskap	i	större	utsträckning	försämrar	möjligheten	till	
hållbara	organisationer.	Bilden	av	ledarskapet	har	troligen	skapats	från	normen	i	
samhället,	där	ledaren	utgörs	av	en	ensam	person	på	toppen.	Med	en	chefsposition	som	
inger	status,	då	en	ensam	ledare	uppfattas	som	stark,	driven	och	beslutsam	(O’Toole,	
Galbraith	&	Lawler,	2002;	Döös,	Wilhelmson	&	Backström,	2013;	Pearce	&	Manz,	2004).	
Dock	har	den	traditionella	bilden	av	en	ensam	ledare	fått	konkurrens	på	senare	tid,	då	
andra	ledarskapsformer	börjat	framträda.	En	av	dem	är	delat	ledarskap	som	enligt	
forskning	visat	på	positiva	effekter	för	organisationen,	ledarna	samt	medarbetarna.	De	
positiva	effekterna	visade	bland	annat	att	medarbetarnas	effektivitet,	förmåga	till	
problemlösning,	arbetstillfredsställelse	samt	ansvarskänsla	för	samhället	ökade	vid	ett	
delat	ledarskap	(Pearce,	Manz	&	Akanno,	2013).	Ledare	som	arbetar	tillsammans	i	ett	
delat	ledarskap	rapporterar	att	deras	arbetsbelastning	minskat	samt	att	de	upplever	ett	
ökat	stöd	av	varandra	i	tuffa	situationer	(Lambert-Ohlson,	2004).	Ytterligare	
forskningsresultat	visar	att	delat	ledarskap	ökar	möjligheterna	till	att	uppnå	hållbarhet	
samt	generera	ett	positivt	utfall	för	organisationens	tillväxt	(Pearce,	Manz	&	Akanno,	
2013).  
 
Konceptet delat ledarskap kan yttra sig i olika konstellationer och är vanligare än man tror 
(Döös, Wilhelmson & Backström, 2013). Döös, Wilhelmson och Backström (2013) visar 
genom kartläggning av delat ledarskap inom svenskt arbetsliv, att det förekommer både inom 
offentliga som privata organisationer samt att både kvinnor och män använder sig av denna 
ledarskapsform. En bidragande orsak till att intresset har ökat för den alternativa 
ledarskapsformen delat ledarskap, torde vara att på senare tid har kraven på första 
linjecheferna eskalerat. Thylefors (2007) beskriver att det delade ledarskapet är vanligare 
inom offentlig sektor och att det är en tillpassning till nya förutsättningar i chefernas arbete. 
Forskning om delat ledarskap har till största del fokuserat på ledarnas upplevelser och inte 
lika hög utsträckning utifrån medarbetarnas upplevelser. Därav valdes studiens syfte utifrån 
ett medarbetarperspektiv och dess upplevelser av att ha chefer som ingår i delat ledarskap. 
 
1.1 Bakgrund 
Studien utfördes inom offentlig äldreomsorgverksamhet där första linjecheferna använder sig 
av konceptet delat ledarskap. Första linjechefer är mellanchefer som sitter mellan högre 
ledning och personal. Positionen innebär krav både ovanifrån samt nedifrån organisationen 
(Björklöf, Härenstam & Parikas, 2006). Organisationens formella befattningsbenämning är 
enhetschefer, vilket är den definition som kommer att användas i uppsatsen. Sammanlagt är 
de fem enhetschefer som ingår i konceptet delat ledarskap, vilket innebär ett tätt samarbete 
med kontor lokaliserade i anslutning till varandra. Varje enhetschef ansvarar för ett 
enhetsområde inom förvaltningen, gällande personal, ekonomi och verksamhet, vilket går i 
linje med Lutz och Ohlsson’s (2011) beskrivning av en första linjechef. Det råder ingen 
hierarkisk ordning mellan dem, utan samtliga fem enhetschefer har likvärdiga befogenheter 
och ansvar oavsett enhetsområde. Grundstrukturen ligger i att varje enhetschef driver sin 
enskilda enhet utifrån gemensamt överenskomna rutiner och styrningar, i möjligaste mån. Det 
som definierar enhetschefernas delade ledarskap är att de samarbetar och hjälper varandra vid 
exempelvis hård arbetsbelastning. Tillsammans arbetar de som ett team, där de bollar idéer, 
tankar samt stöttar varandra i arbetet. 
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Idén om ett delat ledarskap infann sig när en av de fem enhetscheferna hade flyttat till en ny 
arbetsplats, där även andra enhetschefer hade sina kontor. Personen ifråga funderade på varför 
varje enhetschef ska sitta själva på var sina håll och “uppfinna hjulet” på nytt rörande olika 
personalfrågor. Därigenom påbörjades ett visst samarbete mellan dem. Relativt snart insågs 
styrkan i att samarbeta och att kunna diskutera problem och frågor med varandra som uppkom 
i arbetet. Denna insikt låg till grund för idén, som skulle leda till konceptet delat ledarskap 
bland enhetscheferna i den aktuella organisationen. 
 
Valet av studiens ämne startades initialt när vi under utbildningstiden stött på konceptet delat 
ledarskap, som väckte vår nyfikenhet. Vid insamling av material om delat ledarskap blev 
insikten att det fanns begränsad forskning ur ett medarbetarperspektiv. Utifrån detta skapades 
studiens syfte. 
 
1.2  Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att få kunskap om vilka effekter ett delat ledarskap innebär för 
medarbetarnas upplevelse av arbetstillfredsställelse utifrån socialt stöd samt kommunikation.  
 

• Hur upplever medarbetarna det sociala stödet från cheferna som ingår i ett delat 
ledarskap? 

 
• Hur upplever medarbetarna kommunikationen från cheferna som ingår i ett delat 

ledarskap? 
 
1.3 Definition av centrala begrepp 
Här nedan definieras uppsatsens centrala begrepp. 
 

• Chef, är en formellt utsedd i organisationen med personalansvar. Chefens syfte är att 
utöva ledarskap, vilket handlar om ett socialt inflytande samt att inneha en 
bestämmande ställning (Lennéer Axelson & Thylefors, 2005). 

 
• Ledare, en person som utövar ett större inflytande än de andra i olika sociala 

kontexter. Chef som utövar ledarskap är tillika formell ledare. Den formella ledaren 
innehar mandat både uppifrån som nedifrån (Lennéer Axelson & Thylefors, 2005). 

 
• Delat ledarskap, där två eller flera chefer i organisationen delar på ledarskapet. 

Graden av chefssamarbetet varierar vad gäller uppdelning inom olika arbetsområden, 
såsom ansvar och arbetsuppgifter (Döös, Wilhelmson & Backström, 2013). 

 
• Kommunikation, är en process som sker mellan en eller flera individer samt där syftet 

är ett gemensamt innehåll (Heide, Johansson & Simonsson, 2012). 
 

• Socialt stöd, handlar om huruvida individen upplever stöd samt hjälp i sin omgivning. 
Socialt stöd består av sociala relationer (Jeding et al., 1999).  

        
• Medarbetare handlar om medarbetarskap och dess hantering av olika relationer i 

arbetslivet. Hur medarbetare förhåller sig gentemot sin omgivning på arbetsplatsen 
såsom kollegor samt närmsta chef (Hällstén & Tengblad, 2006). 

 
• Arbetstillfredsställelse, individens trivsel på arbetsplatsen, den övergripande känslan 

individen har på arbetet som helhet. Arbetstillfredsställelse avgörs utifrån många olika 
aspekter; kommunikation, kollegor, uppskattning, lön, utveckling- och 
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befordringsmöjligheter, säkerhet, ledning och kontroll, arbetets och organisationens 
karaktär samt organisationens procedurer och policy. Exempel kan vara hur intressant 
arbetet upplevs, i vilken mån arbetet är flexibelt och självständigt, hur relationerna är 
på arbetet, hur lönen är samt andra extraförmåner (Spector, 1997). 

  
2. Teori och tidigare forskning 
I detta kapitel kommer vi belysa de teorier, modeller och tidigare forskning som är betydande 
för studiens syfte. Underrubrikerna är; delat ledarskap, delat ledarskap ur 
medarbetarperspektiv, kommunikation samt socialt stöd. I slutet ges en sammanfattning av 
hela kapitlet. 
 
2.1  Delat ledarskap 
Delat ledarskap är inte ett helt enkelt och entydigt begrepp, menar Döös, Wilhelmson och 
Backström (2013). Författarna syftar till begreppets många skilda tolkningar, som kan 
användas i flera olika kontexter. Dessutom försvåras begreppet ytterligare då det innehar 
andra synonymer som exempelvis; samledarskap, dubbelkommando, dubbelt ledarskap, 
tandemledarskap, parledarskap (Döös, Wilhelmson & Backström, 2013). 
 
För att få en klar bild av begreppet delat ledarskap och dess kategorisering har vi valt att 
använda Döös, Wilhelmson och Backström (2013) teoretiska modell. Författarna beskriver 
hur ett delat ledarskap kan delas in i fyra olika kategorier. Kategoriseringen bygger på hur 
cheferna har fördelat arbetsuppgifter, befogenheter och ansvar mellan varandra (se figur 1). 
 

Figur 1: Olika former av delat ledarskap mellan chefer, beroende på om arbetsuppgifter 
respektive formellt ansvar och befogenheter är gemensamma eller ej (Döös, Wilhelmson & 
Backström, 2013:35). 
 
Nedan ges en sammanfattning av de fyra kategoriseringarna av delat ledarskap, enligt Döös, 
Wilhelmson och Backström (2013): 
 
Samledarskap är den kategori som utgör modellens innerkärna, då den anses vara den mest 
långtgående form av ett delat ledarskap. Här utgörs chefspositionen av två personer som så 
långt som möjligt har ett gemensamt ansvar med lika befogenheter, vilket innebär att de är 
hierarkiskt likställda. Ett funktionellt delat ledarskap handlar om att cheferna fördelar 
ansvaret mellan olika arbetsområden. Detta innebär att de kan vara chefer för olika 
avdelningar och medarbetare. Dock har cheferna lika befogenheter och ansvar för helheten 
gemensamt. Ur ett hierarkiskt perspektiv är de även här likställda. Ett skuggledarskap handlar 
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om att de utför i stort sett samma arbetsuppgifter, dock finns det bara en formell chef. Den 
som står i “skuggan” blir formellt sett den underordnande, ur ett hierarkiskt perspektiv. 
Kategorin övrigt, med exempel på matrisledarskap och fördelat ledarskap. Dessa 
kännetecknas av att cheferna har helt uppdelade arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter. 
Dock finns en gemensam tanke där målet är att uppnå en helhet för verksamheten 
tillsammans. Matrisledarskapet har en tydlig ansvarsuppdelning mellan cheferna där 
exempelvis en är personalansvarig och den andre är produktionsansvarig. Här påverkas 
medarbetarna på så vis att det infinns dubbla rapporteringsvägar, i och med cheferna ansvarar 
för olika områden. Viktigt med ett tydligt och bra samarbete mellan cheferna då risken annars 
är att de stretar åt olika håll. Detta kan leda till konkurrens mellan cheferna, vilket är den 
omtalade matrisorganisationens nackdel. Fördelat ledarskap innebär att en chef delegerar ut 
arbetsuppgifter till någon, vilket sedermera skapar ett nära samarbete mellan dem. Här måste 
det infinnas ett nära och tätt samarbete, utöver vad som normalt sker vid delegering av 
arbetsuppgifter, för att det ska kunna ingå i konceptet delat ledarskap (Döös, Wilhelmson & 
Backström, 2013). 
 
Lambert-Ohlson (2004) beskriver två typer av delat ledarskap - det äkta samt det oäkta 
dubbelkommandot. Ett äkta dubbelkommando är när två eller flera ledare delar på en 
chefsposition och innan beslut tas så ska ledarna vara helt överens. Det innebär att ingen har 
större makt eller befogenheter än den andra. Vilket skiljer det äkta mot det oäkta 
dubbelkommandot som definieras som att en av ledarna har makten att ensam fatta beslut 
(Lambert-Ohlson, 2004). Fördelar med ett äkta dubbelkommando är att det minskar 
arbetsbelastningen för cheferna samt vid motgångar och när de får kritik, så står de inte 
ensamma utan kan stödja varandra. Det ger även enligt författaren, en ökad medvetenhet samt 
reflektion över deras arbete med strategier och mål. Det eftersom cheferna måste diskutera 
med varandra när beslut ska tas, vilket kan ge högre kvalité i beslutsfattandet (Lambert-
Ohlson, 2004). 
 
Holmberg och Söderlind (2004) beskriver att delat ledarskap är vanligt inom äldreomsorg. 
Eftersom arbetsgivaren har svårigheter att motivera människor att söka sig till tjänster som 
exempelvis första linjechef så används delat ledarskap som rekryteringsstrategi. Orsakerna till 
detta beskrivs vara att arbetsbelastningen, utsattheten samt ensamheten är hög inom just dessa 
chefspositioner. Författarna påpekar även att detta gäller de allra flesta chefspositioner och 
menar att fördelarna med ett delat ledarskap gynnar både organisation, chefer samt 
medarbetare (Holmberg & Söderlind, 2004). Döös, Wilhelmson och Backström (2013) gör en 
liknelse genom att framhålla det delade ledarskapet som en trend i vår tid. De anser att 
orsaker till ökningen är att det ställs allt högre krav på chefer och ledare i dagens arbetsliv. 
Ytterligare är chefers vilja till att vara mer tillgängliga för medarbetare, vilket leder till att de 
söker andra mer hållbara ledarskapskoncept som dessutom blir hållbar för organisation som 
medarbetare. Författarna syftar till att delat ledarskap kan generera både ökad lönsamhet och 
ökad kvalitet i verksamheten (Döös, Wilhelmson & Backström, 2013). Döös, Wilhelmson och 
Backström (2013) påpekar att det finns vissa förutsättningar för att uppnå ett lyckat och 
välfungerande delat ledarskap, vilket kännetecknas av prestigelöshet, ett ömsesidigt 
förtroende mellan cheferna samt gemensamma värderingar avseende både verksamhetsmål 
och hur ledningen av medarbetare bör ske. Dessa utgör en viktig grundstomme till ett 
framgångsrikt delat ledarskap och som måste hållas vid liv för att cheferna ska klara av de 
gemensamma uppdragen (Döös, Wilhelmson & Backström, 2013).  
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2.2 Delat ledarskap ur medarbetarperspektiv 
Forskning visar flera fördelar för medarbetare som har chefer med ett delat ledarskap. Det har 
påvisats att medarbetare bland annat har större möjligheter att föra dialog med sina chefer, då 
upplevelsen är att cheferna är mer tillgängliga och närvarande för dem (Lambert-Ohlson, 
2004; Holmberg & Söderlind, 2004; Wilhelmson, Döös, Backström, Bellagh & Hanson, 
2006; Döös, Wilhelmson & Backström, 2013). Dessutom belyser Döös, Wilhelmson och 
Backström (2013) hur chefers ökade tillgänglighet till medarbetarna bidrog till en mer 
ömsesidig relation samt respekt mellan dem. Ett ökat stöd och öppenhet från cheferna samt 
känslan av ett tydligare ledarskap när det är två eller fler personer på chefspositionen, är fler 
fördelar som Holmberg och Söderlind (2004) och Wilhelmson med kollegor (2006) beskriver. 
Wilhelmson med kollegor (2006), Troiano (1999) samt Döös, Wilhelmson och Backström 
(2013) nämner att medarbetare med chefer i ett delat ledarskap, upplever en ökad tillit och 
ökat förtroende för sina chefer samt att de ges möjligheter att få större ansvar i arbetet. Vidare 
menar författarna (Wilhelmson et al., 2006; Troiano, 1999; Döös, Wilhelmson & Backström, 
2013) att cheferna som arbetar i konceptet delat ledarskap är mer villiga att släppa kontrollen, 
delegera ansvarsuppgifter samt anses ha en god kommunikation med sina medarbetare. Döös, 
Wilhelmson och Backström (2013) belyser även att medarbetare med chefer som ingår i ett 
delat ledarskap, upplever att arbetet som helhet fungerar väl. Medarbetarna upplever goda 
relationer till närmsta chef samt anser ofta att cheferna är bra ledare. Ytterligare upplever de 
att cheferna får en bättre helhetssyn över verksamheten, som ständigt finjusteras, då 
medarbetarna aktivt deltar i samtal som rör verksamheten. Detta genererar att utvecklingen 
för verksamheten drivs framåt. Pearce, Manz och Akannos (2013) forskningresultat påvisar 
att medarbetarnas effektivitet, förmåga till problemlösning och arbetstillfredsställelse ökar vid 
ett delat ledarskap jämfört med ett ensamt ledarskap. 
 
Döös, Wilhelmson och Backström (2013) beskriver att medarbetare i hög utsträckning 
upplever en samstämmighet bland cheferna i det delade ledarskapet. Det genom att cheferna 
är väl insatta i varandras arbete, i och med att cheferna regelbundet stämmer av med varandra. 
Medarbetarna upplever även att det råder enighet mellan cheferna efter att beslutsfattning 
skett, vilket förstärker känslan av ett tydligt ledarskap (Döös, Wilhelmson & Backström, 
2013). Döös, Wilhelmson och Backström (2013) visar på forskning där nackdelar 
framkommer för medarbetare med ett delat ledarskap. Exempelvis kan det finnas risk för att 
medarbetare upplever cheferna i det delade ledarskapet som för starka. Detta kan leda till att 
medarbetare upplever det svårt och jobbigt att framföra sina åsikter som skiljer sig från 
chefernas uppfattning. Här måste medarbetare lära sig att bli bra på argumentationsteknik för 
att på ett effektivare sätt få gehör från cheferna. Ytterligare nackdel som både Lambert-
Ohlson (2004) samt Döös, Wilhelmson och Backström (2013) nämner, är att medarbetare 
upplever lång väntan på besked från chefen samt att beslutsprocesserna tar längre tid. Dock 
belyser Döös, Wilhelmson och Backström (2013) att flera medarbetare påpekar att de hellre 
har en längre väntan, då det visat sig bli ett bättre slutresultat. Andra nackdelar som Döös, 
Wilhelmson och Backström (2013) påvisar, är att ärende riskeras hamna mellan stolarna eller 
att cheferna faller i glömska och att återkoppling till medarbetare uteblir. Vidare menar 
författarna att dessa problem dessvärre kan handla om brist och otydlighet i kommunikationen 
mellan cheferna i det delade ledarskapet (Döös, Wilhelmson & Backström, 2013). Lambert-
Ohlson (2004) belyser ytterligare om risken att medarbetare får dubbla budskap, om cheferna 
inte är samspelta och har en öppen dialog med varandra. Risk med dubbla budskap styrks av 
Döös, Wilhelmson och Backström (2013) samt Wilhelmson med kollegor (2006), då 
konsekvensen för medarbetarna blir upplevelsen av otydlighet som kan skapa frustration och 
förvirring (Holmberg & Söderlind, 2004; Troiano, 1999).      
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2.3 Kommunikation 
Kommunikation är ett begrepp som är svårdefinierat, då det finns ett flertal olika definitioner. 
Vi har valt en definition från Heide, Johansson och Simonsson (2012:26): 
 
“Kommunikation - en process som äger rum mellan en eller flera människor och där målet är 
att ett innehåll ska bli gemensamt.” 
 
För att uppnå en effektiv kommunikation krävs det att en ambition samt önskan finns att 
förstå andra människor, enligt Nilsson och Waldemarson (1994). De beskriver vidare: 
 
“Vår tillvaro baserar sig på relationer till andra människor och det är kommunikationen som 
utgör grunden för dessa relationer. Den är därmed också en bas för identitet och möte med 
andra människor, en grundläggande förutsättning för grupper och deras funktionssätt och 
effektivitet”(Nilsson & Waldermarson, 1994:9). 
 
Kommunikation inom organisationer kan grupperas på minst tre olika sätt, belyser Larsson 
(2014). Första indelning är en huvudförgrening mellan extern och intern kommunikation. Den 
andra uppdelningen handlar om kontaktformen, vilka är av formell eller informell karaktär. 
Den tredje uppdelningen handlar om innehållet är av verbal eller en icke-verbal 
kommunikation (se figur 1).  

 
Figur 2. Översikt av formell och informell kommunikation i relation till extern och intern 
kommunikation (Larsson, 2014:85). 
 
Kommunikationen som kommer belysas i studien är den interna kommunikationen, som kan 
vara av både formell och informell karaktär. Kommunikationsvägarna inom en organisation 
utgörs av flera olika riktningar, oavsett om det är extern eller intern kommunikation. 
Riktningarna kan vara horisontella, tvärgående, uppåtriktade samt nedåtriktade (Larsson, 
2014). De kommunikationsvägar som kommer att belysas i studien är främst den nedåtriktade, 
men även den uppåtriktade kommunikationen. Larsson (2014) menar på att den nedåtriktade 
kommunikationsvägen, som är den traditionella enkelriktade kommunikationen från chefen, 
självklart måste existera. Dock påpekar författaren vidare att det krävs en balans i 
kommunikationen, en dialog mellan chefer och medarbetare, där båda parter får komma till 
tals (Larsson, 2014). Dialog handlar om att ge och ta emot information, vilket Hultberg, 
Skagert, Ekbom-Johansson och Ahlborg (2010) beskriver är ett samspel som kännetecknas av 
öppenhet, tillit och respekt till varandra. Författarna nämner vidare att via dialogen förmedlas 
mål, visioner samt att medarbetare får information om vad som sker i verksamheten och i 
deras arbete. Ytterligare handlar dialogen om “småprat” som sker på fikaraster och i 
korridorer på arbetsplatsen. Här inkluderas även att ge och få feedback, både positiv som 
konstruktiv. Denna kommunikation anses utgöra kärnan i en god psykosocial arbetsmiljö 
(Hultberg et al., 2010).    
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Jacobson och Thorsviks (2008) modell av en kommunikationsprocess (figur 3) består alltid av 
minst två aktörer. En är sändare som vill överföra information till mottagare, som i sin tur tar 
emot information som förmedlas. Det kan även vara fler personer inblandade i en 
kommunikationsprocess samt personerna som är i processen skiftar mellan att vara sändare 
och/eller mottagare. Kommunikationens flöde börjar med att sändaren vill förmedla något, 
genom att budskapet måste kodas. Vidare innebär det att sändaren väljer hur denne ska 
uttrycka sig samt beskriva den information som ska föras vidare. Det gäller inte bara att 
uttrycka sig muntligt, utan det handlar även om att tänka på vad kroppsspråket signalerar till 
den som budskapet förs vidare till. Nästa steg är att sändaren väljer kanal; ska budskapet ske 
genom informella eller formella kanaler, ska det uttryckas muntligt eller skriftligt. Tredje 
steget som sker är att mottagaren behöver avkoda budskapet, vilket handlar om att tolka 
innebörden av budskapet som beskrivits och förmedlats från sändaren. Detta för att 
mottagaren ska kunna bilda en egen uppfattning om budskapet som erhållits. I denna del av 
kommunikationsprocessen sker det ofta kommunikationsproblem, då mottagaren inte alls 
tolkar budskapet på samma sätt som sändaren hade i åtanke. Steg fyra är när mottagaren ger 
återkoppling till sändaren och svarar sändaren på det budskap den fått förmedlat till sig. När 
det sker (se överst i figur 2) skiftar rollen vem som är mottagare och sändare (Jacobsen & 
Thorsvik, 2008). 
 

Figur 3. Kommunikationsprocessen (Jacobson & Thorsvik, 2008:296). 
 
Fördelen med att ha en dialog ansikte mot ansikte, är att feedback kommer direkt. Det går att 
ställa motfrågor, följdfrågor samt även få bekräftelse på att budskapet har nått fram och 
uppfattats på rätt sätt. Det som dock kan ge problem vid en dialog, ansikte mot ansikte, är att 
kroppsspråket inte överensstämmer med budskapet sändaren vill förmedla. Den 
problematiken finns inte i den skriftliga dialogen, dock finns begränsningar här när det 
kommer till hur mycket information som kan överföras i ett enda budskap (Jacobsen & 
Thorsvik, 2008). Det krävs tid för reflektion och eftertanke för att skapa en god 
kommunikation, som är en förutsättning när det kommer till att utveckla arbetet och 
verksamheten (Hultberg et al., 2010).  
 
Forskningen är omfattande när det kommer till hur ledarskap positivt påverkar medarbetarnas 
arbetsmiljö, såsom deras hälsa, upplevelse av stress samt arbetstillfredsställelse (Grill, 
Ahlborg & Lindgren, 2010). Heide, Johansson och Simonsson (2012) beskriver att 
kommunikationen är en grundläggande ledarskapsfråga. Vidare belyses att kommunicera är 
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något som ledare gör dagligen i sitt arbete, bland annat när de ger feedback, tar beslut samt 
delegerar arbetsuppgifter. Larsson (2014) förstärker detta genom att påvisa att chefer ägnar 
upp till 80 % åt kommunikation med sina medarbetare samt andra inom arbetets omvärld. 
Vidare nämner Larsson (2014) om studier som visar att chefer har olika ambitionsnivåer och 
förmåga till att kommunicera, dessutom infinns olika intressen till att delta i olika 
kommunikativa sammankomster. För att ledarskapet ska kunna inverka positivt på 
medarbetarnas arbetsmiljö, krävs det att kommunikationen fungerar väl, då ledarskapet till 
stor del skapas och bedrivs i kommunikationen (Grill, Ahlborg & Lindgren, 2010; Larsson, 
2014). Grill, Ahlborg och Lindgren (2010) menar att upplevd stress hos medarbetare kan vara 
en konsekvens av bristande kommunikation med deras chefer. 
 
Medarbetare påverkas positivt när deras chef ger och visar dem förtroende, uppskattning samt 
feedback, vilket leder till ökad arbetstillfredsställelse (Grill, Ahlborg & Lindgren, 2010). 
Hultberg med kollegor (2010) beskriver att kommunikationen mellan chef och medarbetare är 
viktig för att kunna skapa goda arbetsförhållanden på arbetsplatsen. Abrahamsson och 
Johansson (2013) nämner vidare i sin artikel att öppen kommunikation, tillit och socialt stöd 
är grundläggande faktorer för att skapa goda arbetsförhållanden. Hultberg med kollegor 
(2010) belyser dessutom att vid förändringar i arbetet, stora som små, är det ytterst viktigt att 
chefen är tillgänglig och närvarande för att kommunicera och delge information. Detta bidrar 
till att minska stressen och osäkerheten hos medarbetarna. Förändringar uppfattas mer 
positiva när ett gott kommunikationsklimat infinns. Genom att medarbetare får information av 
chefen om verksamhetsmål, får feedback samt tillfälle att prata om problem som uppstår i 
arbetet, anses också främja en god arbetsmiljö (Hultberg et al., 2010). Feedback är en del av 
det sociala stödet på arbetsplatsen och för att göra det ännu starkare är det, enligt Hultberg 
med kollegor (2010), viktigt att kontinuerligt arbeta med kommunikationen. För att kunna 
erbjuda samt erhålla socialt stöd krävs det att kommunikationen är relevant och av betydelse 
(Eklof & Ahlborg, 2016).  
 
2.4 Socialt stöd 
Enligt Morgan (1990) är socialt stöd ett perspektiv som ingår under det bredare temat sociala 
relationer. Härenstam (2010) definierar sociala relationer som individens relationer i sin 
omgivning, som till exempel på arbetet mellan kolleger samt mellan medarbetare och chef. 
Relationer är väsentliga för att kunna uträtta arbete och utgör en stor del av vardagen 
(Härenstam, 2010). Det går att skilja mellan negativa och positiva sociala relationer för 
individen, där positiva relationer är en del av det sociala stödet. Forskning har visat att socialt 
stöd ger positiva effekter på välbefinnande och hälsa, då det kan utgöra en buffert mot stress 
(Weman-Josefsson & Berggren, 2013; Karasek & Theroell, 1990; Härenstam, 2010). 
Schwarzer och Buchwald (2004) definition av socialt stöd är medmänskliga möten som tillför 
oss information, vilket genererar att vi känner oss respekterade, älskade samt uppskattade. 
Socialt stöd hjälper individer genom olika vardagliga problematiska och påfrestande 
situationer (Schwarzer & Buchwald, 2004). 
 
I House (1981) klassiska teori om socialt stöd infinns grunden av fyra olika former, vilka är 
det emotionella-, värderande-, informativa- samt instrumentella stödet. Emotionellt stöd 
handlar om att uppleva stöd från sin omgivning i form av omtanke, tilltro, kärlek och empati. 
En känsla av trygghet, uppskattning och gemenskap har visat på stor vikt för individens 
välbefinnande. Värderande stöd handlar om hur information, som förmedlas av andra, blir 
relevant för individens självvärdering. Detta kan ges i form av feedback och samtal, vilket kan 
vara av både positiv som negativ karaktär. Det informativa stödet innebär att få hjälp, råd och 
guidning av någon i sin omgivning, för att kunna lösa ett problem som är för svår att klara av 
själv. Kan även handla om att bara få en annans syn och perspektiv på problemets lösning, att 



	
	

	 9 

ha någon att diskutera det med. Detta anses viktigt då banden stärks mellan de som hjälper 
varandra. Det informativa stödet kan leda till ökad kompetens samt även stärka självkänslan 
hos individen. Det instrumentella stödet är av praktisk karaktär. Det handlar om stöd som ska 
minska individens belastning, vilket genererar att denne sparar både tid och energi. Som 
exempel kan det vara att få praktisk hjälp med avlastning vid hög arbetsbelastning (House, 
1981). 
 
Olika forskningresultat har påvisat vikten av upplevelsen att inneha ett socialt stöd, som direkt 
kan kopplas till individens välbefinnande (Karasek & Theorell, 1990; House, 1981; Nordin, 
2010; Waldenström, 2010). Genom att utrymme ges för “småprat” främjas möjligheterna till 
att bygga goda relationer i arbetet, vilket är viktigt då det dessutom fungerar som 
återhämtning för individen. Genom att dela olika situationer med sin omgivning framträder 
nya perspektiv och reflektioner, som i sin tur genererar nya idéer och lösningar på eventuella 
problem. Detta ses även utgöra grunden för lärande samt verksamhetsutveckling (Hultberg et 
al., 2010). House (1981) belyser att samtliga fyra stödformer är av stor vikt dock har det 
påvisats att emotionellt stöd är av en mer betydelsefull karaktär. Författaren urskiljer även 
utifrån vem det är som ger stödet, vilket kan ge olika tyngd för upplevelsen av stöd. Forskning 
av Harris, Winkowski och Engdahl (2007) visar att ett emotionellt stöd ökar 
arbetstillfredsställelse, vilket styrker House (1981) teori. En annan studie av McIntosch 
(1990) varnar dock att för mycket emotionellt stöd, med för många arbetsrelationer i ruljangs, 
riskerar leda till emotionell utmaning. McIntosch (1990) menar att det kan orsaka psykisk 
ohälsa och att individen upplever utmattning samt känner sig obekväm på arbetsplatsen. 
Vidare belyser författaren vikten av att lära sig balansera relationer och att tänka på vilken 
information man delar med sina kollegor. Delges för mycket information till fel person finns 
det risk att hamna i en sårbar och negativ situation (McIntosch, 1990). 
 
Hultberg med kollegor (2010) beskriver hur viktigt det är med socialt stöd, både från chefer 
och arbetskamrater. Dock läggs en större vikt vid chefens stöd vid påfrestande 
arbetssituationer, vilket visat sig utgöra en stark faktor för långtidsfriskhet. Bradley och 
Cartwright (2002) nämner vidare att socialt stöd påverkar arbetstillfredsställelsen. Författarna 
belyser dessutom att påverkan kan variera, då individer visat på en större uppskattning om det 
sociala stödet kommer från en betydelsefull person, såsom chefen än från jämlika kollegor 
(Bradley & Cartwright, 2002). Detta går i linje med Karaseks och Theorells (1990) forskning, 
som visar att ett bra chefsstöd ökar upplevelsen av arbetstillfredsställelse samt minskar den 
psykiska ansträngningen. Ytterligare forskning (Parmsund, Svensson, Tegbrant & Åborg, 
2009; Pousette, 2001; Jönsson, 2005) visar att individer med relationsyrken, vilka har en 
tredje part att relatera till, såsom lärare, sjuksköterskor eller tjänstemän inom offentliga 
organisationer, behöver mycket stöd och uppskattning från sina chefer. Parmsund med 
kollegor (2009) nämner vidare att psykiska påfrestningar och stress ofta uppträder hos 
individer som arbetar inom relationsyrken. Är det sociala stödet då bristfälligt, ökar risken för 
att de ska drabbas av ohälsa. Individer med relationsyrken ställs inför det komplexa att 
tillfredsställa en mängd olika behov som kommer från olika håll i organisationen (Parmsund 
et al., 2009). För att individer inom denna yrkesgrupp ska inneha god hälsa samt 
arbetstillfredsställelse visade en studie vikten av att uppleva en bra relation samt socialt stöd 
från närmsta chef (Berntson et al, 2005). Även forskning med fokus på att finna 
arbetsförhållanden som genererar till friskare samt effektivare verksamheter inom offentliga 
organisationer har identifierat socialt stöd från chefer som en betydande och viktig väg för att 
stärka samt öka medarbetarnas arbetstillfredsställelse, engagemang och hälsa (Rodwell, 
Noblet & Allisey, 2011). Vidare har Charoensukmongkol, Moqbel och Gutierrez-Wirsching 
(2016) visat att socialt stöd från chefer är betydande för medarbetarnas känsla av 
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arbetstillfredsställelse. Det bidrar även till att minska risken för utbrändhet då medarbetarna 
blir mer effektiva när det kommer till att hantera stress i arbetet (Charoensukmongkol, 
Moqbel och Gutierrez-Wirsching, 2016).  
 
2.5 Sammanfattning 
Delat ledarskap innebär att två eller flera personer delar på chefspositionen. Döös, 
Wilhelmson och Backström (2013) beskriver hur ett delat ledarskap utgörs av fyra olika 
kategorier och skiljer på så vis huruvida arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter är 
uppdelade eller gemensamma. Medan Lambert-Ohlson (2004) belyser hur det delade 
ledarskapet är uppdelat i två olika kategorier, äkta och oäkta dubbelkommandon. Forskning 
visar på både fördelar som nackdelar för medarbetare som har chefer med delat ledarskap. 
Fördelarna är att medarbetare upplever cheferna mer närvarande och tillgängliga för dem samt 
att tid för kommunikation och dialog ökar (Lambert-Ohlson, 2004; Holmberg & Söderlind, 
2004; Wilhelmson, Döös, Backström, Bellagh & Hanson, 2006; Döös, Wilhelmson & 
Backström, 2013). Medarbetare upplever även ett ökat stöd och ett tydligare ledarskap med 
chefer i ett delat ledarskap (Holmberg & Söderlind, 2004; Wilhelmson et al., 2006). Enligt 
Pearce, Manz och Akanno (2013) känner medarbetare med chefer i ett delat ledarskap i högre 
utsträckning arbetstillfredsställelse. Ytterligare upplevs det delade ledarskapet leda det till en 
mer ömsesidig respekt och relation mellan chef och medarbetare (Holmberg & Söderlind, 
2004). Vidare upplever även medarbetare att chefers tillit och förtroende har ökat till dem, 
vilket i sin tur leder till ökad delaktighet (Wilhelmson et al., 2006; Troiano, 1999; Döös, 
Wilhelmson & Backström, 2013). Nackdelar och eventuella risker som nämns är att 
medarbetare kan uppleva cheferna för starka vid argumentation, vilket gör att medarbetare får 
svårt att framföra åsikter som avviker från chefernas (Döös, Wilhelmson & Backström, 2013). 
Ytterligare är att besked från chefer och beslutsprocesser upplevs ta längre tid (Lambert-
Ohlson, 2004; Döös, Wilhelmson & Backström, 2013) samt att kommunikationen riskerar att 
bli otydlig eller i värsta fall brista helt (Lambert-Ohlson, 2004). 
 
Kommunikation sker på olika sätt mellan en eller flera människor, med målet om att 
innehållet ska bli gemensamt (Heide, Johansson & Simonsson, 2012; Jacobsen & Thorsvik, 
2008). Ledarskapet handlar till stora delar om kommunikation, vilket även ses som en 
grundläggande ledarskapsfråga (Larsson, 2014; Heide, Johansson & Simonsson, 2012). 
Ledarskapet och dess kommunikation har stort inflytande på medarbetares upplevelse av hens 
arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse (Grill, Ahlborg & Lindgren, 2010; Larsson, 2014). 
Grill, Ahlborg och Lindgren, 2010 belyser att en god kommunikation främjar medarbetares 
känsla av välbefinnande samt arbetstillfredsställelse (Grill, Ahlborg & Lindgren, 2010). 
 
Socialt stöd ingår i sociala relationer och infinns i individens omgivning (Morgan, 1990; 
Härenstam, 2010). Forskning påtalar hur viktigt socialt stöd är, då det genererar positiva 
effekter för individens hälsa och välbefinnande (Weman-Josefsson & Berggren, 2013; 
Karasek & Theroell, 1990; Härenstam, 2010). Schwarzer och Buchwald (2004) belyser att 
socialt stöd hjälper och underlättar individen genom olika problem och påfrestningar i arbetet. 
House (1981) klassiska socialt stöd-teori delas in i fyra olika former; emotionell, värderande, 
informativ och instrumentell. Socialt stöd från sin omgivning är viktigt och vid påfrestande 
situationer är det extra viktigt med stöd från chefen, som visat sig vara en stark faktor för 
långtidsfriskhet (Hultberg et al., 2010). Vidare har det sociala stödet från chefer visat sig bidra 
till ökad arbetstillfredsställelse för medarbetare (Bradley & Cartwright, 2002; Karasek & 
Theorell, 1990). I relationsyrken, vilket innebär att ha många parter i arbetet att förhålla sig 
till, är det av yttersta vikt att ha en god relation till sin chef genom mycket uppskattning och 
stöd. Detta generar i sin tur till känslan av arbetstillfredsställelse för medarbetare (Berntson et 
al., 2005). 
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3. Metod 
I metodkapitlet redovisas valet av forskningsmetod, urval av deltagare, insamling, behandling 
och analys av data samt studiens etiska riktlinjer. 
  
3.1 Urval 
Urvalet av studiens deltagare var medarbetare med befattningen samordnare och planerare 
inom offentlig äldreomsorgverksamhet. Sammantaget var de tolv samordnare och planerare 
som berördes i studien. Deras huvudsakliga arbetsuppgifter handlade om planering, 
strukturering, samordning samt schemaläggning av vårdpersonal. Några exempel på 
arbetsuppgifter var kontakt med rehabiliteringspersonal, sjuksköterskor, kunder, anhöriga, 
sjuksköterskor samt vikarie-poolen. Dess arbete kunde förändras otaliga gånger under en och 
samma dag av oförutsedda händelser i verksamheten. Samordnare och planerare sågs som 
spindeln i nätet och hade kontakt med många olika berörda parter i arbetet. De arbetade direkt 
under enhetscheferna, vars arbetsrum var i samma korridor. Urvalet av studiens deltagare 
hade ej kunnat påverkas, då urvalet genomfördes av enhetscheferna. Varken ålder eller kön 
har påverkat urvalet av deltagarna. Studien hade ett bortfall av totalt fyra deltagare, på grund 
av sjukfrånvaro. 
 
3.2 Procedur 
Inledningsvis fick vi information om en offentlig äldreomsorgsverksamhet vars enhetschefer 
arbetade utifrån konceptet delat ledarskap. Därefter togs första kontakten via mejl som 
skickades till en av de fem enhetscheferna. I mejlet beskrevs syftet till kontakten, vårt intresse 
för konceptet delat ledarskap samt hur vi hade fått information om organisationen. Responsen 
blev positiv och de uppgav att de gärna ville medverka i studien. Kort därefter genomfördes 
första mötet med samtliga fem enhetschefer samlade. Här genomfördes en presentation av 
oss, informerade syftet med studien samt planen för studiens tillvägagångssätt. Vidare fick vi 
ta del av information om deras delade ledarskapskoncept och dess syn på arbetet som bedrevs. 
Mötet avslutades med en rundvandring i deras lokaler. En tid därefter planerades 
gruppintervjuer in med indelning av fyra deltagare per grupp. En av enhetscheferna fick 
förtroendet för gruppindelningen med hänsyn till samordnarnas och planerarnas 
arbetsschema. Gruppintervjuerna genomfördes i konferensrummet i deras lokaler. Samtliga 
tre gruppintervjuer spelades in. Den första gruppintervjun utgjordes av två deltagare och 
pågick i 50 minuter. I den andra gruppintervjun var det fyra deltagare, som pågick i 85 
minuter. Den tredje gruppintervjun innehöll två deltagare, vilket pågick i 60 minuter.  
 
3.3 Datainsamling 
Inledningsvis genomfördes materialinhämtning av teori och tidigare forskning, som var 
relevant för syftet med studien. Detta för att inhämta kunskap över ämnesområdet samt för att 
kunna gå vidare med undersökningsmetoden, kvalitativa gruppintervjuer (Denscombe, 2009). 
Vidare användes semistrukturerade intervjuer, där intervjuguiden (bilaga 1) kategoriserades i 
fyra huvudrubriker; allmänna bakgrundsfrågor, kommunikation, socialt stöd och delat 
ledarskap. Intervjuguidens kategorisering utgick från studiens syfte och frågeställningar, där 
frågorna framtogs med hjälp av insamlat material av teorier och tidigare forskning. 
Intervjuguiden skapades helt utifrån förutsättningen att kunna besvara studiens syfte och 
frågeställningar. Öppna frågeställningar skapades, vilket innebar att deltagarna har möjlighet 
att besvara och utveckla frågorna med egna ord (Denscombe, 2009). 
 
Intervjuguiden innehöll sammanlagt 24 frågor, varav de första fyra frågorna var allmänna 
bakgrundsfrågor (bilaga 1). Den avslutande frågan i intervjuguiden gav deltagarna chansen att 
komplettera sina svar, ifall något möjligen ej framkommit eller missats av de tidigare 
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framförda intervjufrågorna. I efterhand exkluderades sex frågor (bilaga 2), då vi insåg att de ej 
var relevanta för studiens syfte.   
      
3.4 Analysmetod 
Gruppintervjuernas ljudupptagningar transkriberades omgående efter att intervjuerna hade 
genomförts, vilket var till fördel då det var färskt i minnet. Viktiga anteckningar som förts 
under intervjuerna tillfördes och integrerades i den transkriberade texten (Denscombe, 2009). 
Studien utgick från en deduktiv ansats, som innebar att vi drog logiska slutsatser utifrån en 
teoretisk referensram samt insamlad empiri (Thurén, 2007). För analysering av insamlad 
intervjudata användes kvalitativ innehållsanalys och till viss del meningskategorisering. Detta 
betyder att data kategoriserades genom färgkodning av text utifrån tre olika teman som var 
kopplat till studiens syfte och frågeställningarna (Kvale, 1997; Watt Boolsen, 2007).  
Överstrykningspennor användes i tre olika färger för att färgmarkera den text som tillhörde de 
olika teman. Rosa var temat delat ledarskap, gult handlade om socialt stöd och blått var 
kommunikation. Analysverktygen gav en bra och lättöverskådlig överblick av intervjudatas 
olika kategoriserade teman, vilket innebar att de lättare kunde sammanställas och fördelas 
under varje tema. För att sammanfatta den färgkodade intervjudata till empiriskt resultat, satte 
vi oss till början enskilt för att se vad vi tyckte skulle finnas med i resultatet. Därefter 
jämfördes vad vi enskilt kommit fram till och diskuterade sedan fram en gemensam 
resultatsammanfattning för varje rubrik; kommunikation, socialt stöd samt delat ledarskap. 
Detta gjordes för att minimera risken att missa något viktigt, men också för att få två 
perspektiv på vad som ansågs betydande för resultatet. I resultatet föll valet på att presentera 
olika citat från respondenterna, då det gav mer tyngd i texten samt en inlevelsefull känsla för 
läsaren.  
 
3.5 Etiska riktlinjer 
Inför samtliga tre gruppintervjuer informerades alla deltagarna om syftet med studien samt 
etiska riktlinjer, i enlighet med Codex Vetenskapsrådet (2016). Det innebär att deras svar 
behandlades konfidentiellt, att det var frivilligt och kunde när som helst välja att avbryta 
deltagandet. Materialet kommer enbart användas för denna studie och kasseras efter 
färdigställd uppsats. Ytterligare informerades deltagarna att frågorna ej var av obekväm 
karaktär samt att svaren varken kunde vara rätt eller fel. Samtycke gavs av samtliga för 
inspelning av intervjuerna. Samtlig information som delgavs deltagarna och dess samtycke, 
genomfördes i muntlig form. Anledningen till detta var att vi ansåg det kunde upplevas en 
aning formellt och eventuellt leda till att deltagarna skulle känna en osäkerhet för att delta 
(Codex Vetenskapsrådet, 2016). 
 
3.6 Metoddiskussion 
Valet att använda kvalitativa gruppintervjuer för studien gjorde att vi kunde ta del av 
intervjudeltagarnas upplevelser, erfarenheter, normer samt även den icke-verbala 
kommunikationen. Vidare kunde vi även stanna upp vid vissa frågor för att nå ett mer djup, 
vilket gav en ökad förståelse av svaren (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2013; Denscombe, 
2009). Svagheter som kan finnas med att enbart använda intervjumetod är att den mer eller 
mindre grundar sig i ett samtal, som genomförs under en viss tidpunkt där deltagarnas 
dagsform kan bli avgörande och påverka dess svar. För att möta upp detta och för att förstärka 
studiens tillförlitlighet kunde vi möjligtvis kompletterat intervjumetoden med enkäter och 
observationer (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2013; Denscombe, 2009). Anledningen till att 
vi inte valde att komplettera med fler metoder för studien, var bland annat utifrån vår korta 
tidsaspekt men även att vi blev tilldelade en viss grupp deltagare för studien. Studiens 
tillförlitlighet hade ökat ifall vi kunnat genomföra en enkätstudie med samtliga medarbetare, 
såsom verksamhetens vårdpersonal. Ytterligare är vi medvetna om att tillförlitligheten kan 
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ifrågasättas då intervjuguidens frågor inte är beprövade och testade i forskningssammanhang. 
Dock ansåg vi att intervjuguidens frågor besvarade studiens syfte och frågeställningar, då de 
är utformade utifrån relevant teori och tidigare forskning. 
 
En semistrukturerad intervjumetod ansåg vi skapade flexibilitet under gruppintervjun. Dels 
för att kunna ställa frågor i den ordning som föll sig naturligt, men även att det mer skulle 
likna en dialog. Det innebar att intervjudeltagarna gavs möjlighet att besvara frågorna med 
egna ord, vilket gav oss en bredare och djupare förståelse över deras känslor, erfarenheter 
samt upplevelser (Denscombe, 2009). Vi ansåg att fördelarna övervägde nackdelarna, med 
valet av gruppintervjuer kontra enskilda intervjuer. Dels för att det effektiviserade tiden för 
såväl deltagarna som för oss, men även att deltagarna kunde känna stöd av varandra i 
gruppen. Dessutom bidrog det till att lätta upp stämningen och fick igång en gruppdiskussion. 
Det innebar att de tog del av varandras synpunkter och åsikter, som antingen ledde till med- 
eller motargument. Något som beaktades under gruppintervjuerna var att vi riktade oss till 
varje enskild individ och inte gruppen som helhet. Vi diskuterade risken med gruppintervjuer, 
vilket kan vara att deltagarna blir hämmade i gruppen samt faller för grupptryck när det 
kommer till att uttrycka sina innersta tankar och åsikter (Denscombe, 2009). För att minimera 
risken kontaktades en av enhetscheferna för att få bekräftat samt ge oss klartecken att 
deltagarna var bekväma med varandra som grupp. 
 
Gruppintervjun inleddes med allmänna bakgrundsfrågor, där tanken var att lätta upp 
stämningen och få intervjudeltagarna att känna sig mer bekväma i situationen. Det gjorde att 
de snabbt glömde av att intervjun spelades in (Denscombe, 2009). Under gruppintervjuerna 
intog vi olika roller. En av oss intog en ledande roll som intervjuare och hade huvudansvar att 
ställa alla frågor till deltagarna. Den andre av oss hade en mer tillbakadragen och 
observerande roll, som höll reda på tiden, förde anteckningar samt noterade deltagarnas icke-
verbala kommunikation. Fördelen med att endast en person ställde frågor, ansåg vi skapade 
mer tydlighet för både deltagarna och för oss själva. Dessutom ansåg vi att det blev enklare att 
hålla en röd tråd genom hela intervjun. Ytterligare insågs även vikten av att föra anteckningar 
som ett komplement till ljudupptagningen, att fånga den icke-verbala kommunikationen hos 
deltagarna (Denscombe, 2009). Transkribering av ljudupptagningarna innebar att vi fick ett 
bra underlag, vilket gjorde det lättare att arbeta med vid analysering av materialet. Fördelarna 
vi såg med transkriberingen var även att det friskade upp minnet, då fokus låg på att bara 
lyssna in intervjusamtalet som skett (Denscombe, 2009). 
 
Vi ansåg att studien hade en hög trovärdighet dock finns det vissa aspekter som kan 
diskuteras. Valet av analysverktyg föll på innehållsanalys samt till viss del 
meningskategorisering. Verktygen gav oss tydligare överblick på vilken text som tillhörde de 
olika kategorierna. Genom att tydliggöra via textkodning kunde sammanfattning ske av det 
som var relevant utifrån studiens syfte. Risk med analysverktygen kunde vara att vi tappat 
viktig information, som var relevant för studien. Väl medvetna om risken och försök till att 
minimera den, kodade vi båda texten med varsitt exemplar. Sedan jämfördes och diskuterades 
fram ett gemensamt resultat (Kvale, 1997). Just trovärdigheten kan vara svår att mäta i 
intervjuer, då det inte finns några säkra metoder för att fånga osanna uttalanden under en 
intervju. Ytterligare problematik är att intervjudeltagaren beskrev sina uppfattningar, känslor 
och tankar, vilket även här kan vara svårt att säkerställa trovärdigheten. För att stärka studiens 
trovärdighet ställdes återkommande kontrollfrågor under intervjuerna. Detta innebar att vi 
upprepade frågorna för att få deltagarnas svar bekräftade. När det gäller deltagarnas 
trovärdighet, har vi ingen anledning att ifrågasätta den, då det är deras arbetsmiljö det handlar 
om. Med intervjuer finns även risk att situationen och intervjuarens inverkan leder till att 
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objektiviteten går förlorad (Denscombe, 2009). Detta är något vi har haft i åtanke och vi har 
strävat efter att inte blanda in våra personliga tankar och åsikter. Vi ansåg att vi har varit 
objektiva i rollen som intervjuare.  
 
4. Resultat 
I kapitlet kommer den insamlade empirin redovisas från gruppintervjuer genomförda med 
åtta deltagare. Kapitlet är uppdelat efter studiens syfte som behandlar kommunikation, socialt 
stöd samt delat ledarskap. I slutet ges en sammanfattning av hela kapitlet. Studiens 
intervjudeltagare kommer numera benämnas som respondenter. 
 
4.1 Kommunikation 
Resultatet från gruppintervjuerna visar att respondenterna upplever att kommunikationen är 
god mellan dem och enhetscheferna i verksamheten. Samtliga svarar att de trivs väldigt bra på 
arbetsplatsen. De betonar även att det är ett tryggt och öppet arbetsklimat med goda relationer, 
både till enhetscheferna och i arbetsgruppen. Enhetscheferna är tillgängliga, enligt 
respondenterna, både på plats i fysisk person där de kan ha en dialog ansikte mot ansikte men 
även genom mejl, internchatt och telefonsamtal.   
 
“Ja, vi kan gå till chefen, ringa, mejla, sms:a och hen är absolut tillgänglig för oss!” 

(Ur gruppintervju) 
 
Respondenterna beskriver att de upplever att när deras chef inte är tillgänglig, då hen 
exempelvis är på semester, upptagen på möte eller är sjukfrånvarande, så är alltid någon av de 
andra enhetscheferna tillgängliga och till förfogande. Respondenterna upplever samspelthet 
mellan cheferna när det kommer till att fatta beslut, även när det gäller att besluta om åtgärder 
som berör de andra enhetschefernas områden. Enhetschefernas delade ledarskap bygger på att 
i största möjliga mån samarbeta och likställa samtliga fem enheter, när det kommer till 
arbetsrutiner och personalfrågor. Respondenterna beskriver att det är skönt och tryggt att 
alltid kunna ha någon att rådfråga och få hjälp av, oavsett vilken chef det gäller. Samtliga 
upplever att de kan gå till alla enhetschefer när de behöver hjälp oavsett situation, eftersom de 
känner att enhetscheferna är på samma spår när det kommer till hur arbetet ska bedrivas.  
 
“Man vet att det alltid finns hjälp att få, om inte min chef finns på plats finns det de andra 
cheferna man kan vända sig till. Eftersom alla jobbar efter samma rutiner så blir det väldigt 
likt. Om man sitter själv och den andra är sjuk eller är på semester så vet man om det skulle 
köra ihop sig så är det bara att slänga sig på luren och ringa runt till de andra cheferna; är 
det någon som kan komma och hjälpa till lite?” 

(Ur gruppintervju) 
 
De anser att det råder en öppen dialog mellan dem och enhetscheferna, där de kan uttrycka 
sina åsikter och tankar utan rädsla för reprimander. Istället känner de trygghet när de kan säga 
vad de tycker och tänker. Delaktighet och möjlighet att bolla idéer är ytterligare en positiv 
beskrivning på deras relation med enhetscheferna. Dialogen är inte bara arbetsrelaterad utan 
respondenterna nämner i intervjuerna att de har en bra gemenskap med sina enhetschefer, då 
det berör både småprat och samtal på rasterna. Vid frågan om respondenterna upplever att 
kommunikationen kan bli otydlig eller att det ges dubbla budskap från enhetscheferna, citerar 
vi en medarbetares svar:  
 
“Nej, kan inte minnas någon gång att det blivit dubbla budskap eller otydlighet i 
kommunikationen.” 

(Ur gruppintervju) 
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Samtliga respondenter anser att de är väl underrättade av cheferna och får information om vad 
som sker inom organisationen. Dock görs ett litet påpekande att ibland brister det i 
kommunikationen men då är en tredje part inblandad, det vill säga högre ledning i 
organisationen. Respondenterna menar på att det inte är deras enhetschefer som ger fel 
information, utan det är den högre ledningens beslut som inte alltid stämmer överens med 
verkligheten. Alla av de tillfrågade ansåg att enhetscheferna gav dem snabb respons vid frågor 
som rörde beslut som behövde fattas. De upplever även att enhetscheferna inte är rädda för att 
fatta beslut enskilt, utan de ser alltid till att förankra och återkoppla med varandra snarast 
möjligt. Dock berättade två av respondenterna att när chefen har en stressig period i arbetet så 
kan det emellanåt tillfoga och störa chefens mentala närvaro, vilket innebär att hen inte är så 
mottaglig för kommunikation med respondenterna. De beskriver vidare, att sådana situationer 
kan de snabbt utläsa och löser det genom att gå vidare till en av de andra enhetscheferna 
istället. 
 
4.2 Socialt stöd 
Samtliga respondenter som intervjuades upplever ett bra socialt stöd, både från närmsta chef 
som från övriga cheferna inom det delade ledarskapet. De betonar att det sociala stödet är lika 
starkt oavsett vilken chef det kommer ifrån. En respondent tydliggör detta genom att säga:  
 
“Jag kan lika gärna gå till den ena än den andra! Min upplevelse är att alla har en bra 
relation med sina chefer, men med de andra också.” 

(Ur gruppintervju) 
 
Respondenterna upplever sig ha bra stöd från cheferna vid uppkomna arbetsrelaterade 
problem som är svåra att lösa eller vid för hög arbetsbelastning. De upplever att chefernas 
“dörrar alltid står öppna” och de uppger även att cheferna lyssnar, bollar idéer med dem samt 
ger olika tips och råd. Det är inte helt ovanligt enligt respondenterna, att cheferna rent fysiskt 
hjälper till att lösa olika snabbt uppkomna problemsituationer i arbetet. De ger exempel på hur 
chefen handgripligen hjälper till att ringa in personal, då det kommit in ett akut vak eller 
liknande händelser som behöver en snabb lösning. Ytterligare slående citat som präglar 
samtliga respondenters upplevelse gällande chefsstödet är: 
 
“Det är skönt att ha stöttning från alla cheferna (...).” 

 (Ur gruppintervju) 
 

”Vi upplever att vi har förståelse och stöttning från våra chefer.” 
      
    (Ur gruppintervju) 
 
“(...) uppstår det ett större problem så vänder jag mig till min chef. Och sitter hen på ett möte 
är det bara att sms:a ordet akut eller ringa flera gånger på raken, så hen fattar att det är 
något akut och så ringer hen.”    
  

(Ur gruppintervju) 
 
Respondenterna upplever att deras chefer alltid “backar upp dem” vid olika utsatta situationer. 
Exempel som ges är när vårdpersonal ifrågasätter schemat hos enhetschefen efter en 
händelserik och hektisk natt. Istället för att chefen omgående klandrar samordnarna och 
planerarna som har ansvar över vårdpersonalens schema, så agerar chefen genom att ställa 
motfrågan om “varför” det blivit hektiskt till vårdpersonalen. Chefen försöker få 



	
	

	 16 

vårdpersonalen att tänka ett steg längre, då det under natten kanske uppkom larm eller andra 
akuta händelser som innebär att felet möjligtvis inte ligger hos dem som planerat schemat. 
Respondenterna beskriver att de värdesätter chefernas stöd i dessa situationer, då de anser att 
förståelsen för deras arbete ökar hos vårdpersonalen. Flera av respondenterna beskriver att de 
sitter i en utsatt position, då de står mittemellan cheferna och vårdpersonalen. Som 
samordnare och planerare känner de att de hamnar i svåra situationer när de ska fatta beslut 
och samtidigt få alla parter nöjda. En av respondenterna beskriver situationen och vikten av 
det sociala stödet: 
 
“Det gäller att ha stöd från chefen och de måste lita på samordnarna till 100 %. Vi gör det 
största jobbet i kommunen. Du står mellan chef och vårdpersonalen och du ska ta beslut och 
det är väldigt svårt att ta beslut. Gör man något som chefen vill göra så är det gruppen som 
säger, nej gör inte så, eller tvärtom, gruppen vill något men chefen vill inte. Svåra situationer 
och stort ansvar som samordnare.” 
      
    (Ur gruppintervju) 
 
Feedback, som är av både positiv samt konstruktiv karaktär, nämner alla att de får från sin 
närmsta chef. Respondenterna upplever att de får det ofta och i direkt anslutning till det som 
behövs återkopplas i uppkomna situationer. Alla påtalar att de får feedback även från de 
övriga cheferna. Dock är det inte alltid i direkt anslutning utan sker i högre utsträckning vid 
deras gemensamma mötestillfällen, som sker med jämna mellanrum.  
 
“Ja, av närmsta chefen får vi det iallafall samma dag och när det gäller de andra cheferna 
brukar det i så fall komma upp på möten som vi har gemensamt.” 
      
    (Ur gruppintervju) 
 
Hur feedbacken levereras beskrivs lite olika från respondenterna. De menar på att det är 
väldigt individuellt hur den ges, vissa av cheferna är väldigt verbala och har lätt att uttrycka 
sig. Medan andra är mer återhållsamma när det kommer till att uttrycka sig i ord och istället 
ger feedback genom mejl eller sms. En respondent beskriver feedbacken från sin chef: “(...) 
hon skickar ofta mer mail... än att säga det direkt (...)” (Ur gruppintervju). Chefsstödet i form 
av att sprida information och underrätta medarbetarna om vad som händer i organisation, är 
något som samtliga upplever att de får. Den tydliga kommunikationen från cheferna uppger 
respondenterna gör att de känner sig delaktiga, eftersom cheferna visar att de vill samarbeta 
och informera om vad som sker i verksamheten. De ger exempel på deras delaktighet i olika 
arbetsprocesser, såsom vid semesterplanering och nyanställningar. Respondenterna upplever 
även att cheferna vill samt ser det som viktigt att få ta del av deras synpunkter och tankar 
rörande verksamheten. Ytterligare uppger alla respondenter att de har stort förtroende för 
såväl närmsta chef som de övriga cheferna, påpekar även att känslan av förtroendet är 
ömsesidigt. Några av dem beskriver att deras närmsta chef har gett dem stor frihet i arbetet. 
Vidare nämner de hur chefen har delegerat dem vissa befogenheter att fatta egna beslut, vilket 
de avslutar med att säga: “(...) att chefen litar på oss (...)” (Ur gruppintervju).  
 
4.3 Delat ledarskap 
Resultatet från gruppintervjuerna visar på enighet, då samtliga respondenter är väldigt 
positiva till chefernas delade ledarskap. Alla upplever och ser det delade ledarskapskonceptet 
som betydelsefullt, vilket respondenterna menar att det har ökat deras känsla av 
arbetstillfredsställelse. De berättar hur stressen har minskat, på grund av att de har ett nära 
samarbete med enhetscheferna och varandra. En respondent förklarar: 



	
	

	 17 

 
“Sen jag började här har allt blivit tryggare, bättre, man känner sig säkrare (...). Ett helt 
annat lugn är det, vi stöttar varandra i allt och har ett nära samarbete.” 
      
    (Ur gruppintervju) 
 
Det framkommer av respondenterna att grundtanken med det delade ledarskapet handlade inte 
enbart om chefernas samarbete, utan även att samarbete skulle skapas mellan samtliga 
samordnare och planerare. De beskriver hur samarbetet ska “rinna nedåt” och förankras i hela 
verksamheten. De förklarar vidare att även vårdpersonalen ska vara behjälpliga och kunna 
rotera mellan enheternas fem områden vid behov. Samtliga respondenter ser enbart 
förbättringar som skett efter att cheferna började arbeta tillsammans inom ett delat ledarskap. 
De beskriver hur stor ensamheten var i arbetet som samordnare och planerare innan när de 
satt utspridda för sig själva i varje enhetsgrupp och inte satt tillsammans med cheferna och 
varandra, som i dagsläget. 
 
“Innan arbetade jag ensam, då drömde jag om jobbet. Kunde inte släppa jobbet, det går inte 
att vara ensam!” 
      
    (Ur gruppintervju) 
 
Respondenterna medger dock att det fanns en viss skepsis hos dem från början när det kom 
till att flytta ifrån sina tidigare arbetsplatser där vårdpersonalens bas är. De berättar att de rätt 
snabbt insåg att det genererade mer fördelar i deras arbete. Såsom att ha alla cheferna nära till 
hands, men även att sitta samlade med andra inom samma befattning. Två av respondenterna 
förklarar betydelsen av att sitta i nära anslutning till både cheferna och de andra: 
 
“(...) att jag bara fick hjälp med att ringa några samtal och knyta några rader, det var inte 
ens en timmes arbete men det var som om någon gjort en hel dags arbete för mig och då sjönk 
den inre stressen.” 
      
    (Ur gruppintervju) 
 
“Man känner inte samma oro eller stress (...).” 
      
    (Ur gruppintervju) 
 
Respondenterna påtalar tryggheten i att känna stödet från de delande cheferna vid svåra och 
jobbiga situationer i arbetet, som till exempel ibland med vårdpersonalen. De menar att de 
bara vidarebefordrar informationen om bland annat beslut från cheferna ut till vårdpersonalen. 
Dock berättas det att vårdpersonal lätt kan tolka och lägga skulden på samordnarna och 
planerarna, eftersom det är dem som levererar informationen. Respondenterna förklarar att de 
nu när cheferna har ett delat ledarskap, upplever en större trygghet att föra vidare information 
samt beslut till vårdpersonalen. Detta eftersom de känner att besluten är väl förankrade då det 
är gemensamt framtaget och fastställt av de delande cheferna. 
 
“(...) nu vet de att vi alla jobbar likt och att det är ett beslut som tagits för alla (...) de vet nu 
att det inte kommer från mig eller oss samordnare (...).” 
      
    (Ur gruppintervju) 
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“(...) de förstår nu att det inte är något vi samordnare har hittat på.” 
      
    (Ur gruppintervju) 
 
Ytterligare förbättringar som respondenterna upplever är att planeringen blivit mer långsiktig, 
vilket gäller hela verksamheten. Några uppger hur det gamla arbetssättet innebar att 
planeringen var mer kortsiktig och de arbetade ideligen med att “släcka bränder”. Idag 
innehar de en bättre framförhållning, vilket de menar är välbehövligt i deras 
snabbföränderliga verksamhet.   
 
“Ja, jag tror att risk finns för att man blir kortsynt och trångsynt vid ett ensamt ledarskap, 
men får man dela och diskutera med andra likasinnade kan det bli lite mer öppet för andra 
tankar och vinklar. Så jag tror det kan vara nyttigt, faktiskt!” 
      
    (Ur gruppintervju) 
 
“(...) ibland kan man tänka lite enkelspårigt när man är själv och är man fler så öppnar det 
upp och blir bättre för alla i längden.” 
      
    (Ur gruppintervju) 
 
Samtliga respondenter upplever att deras chefer har ett väl samarbete och där samstämmighet 
råder. Några medarbetare nämner att samarbetet har formats och vuxit fram med tiden, då det 
tar tid att hitta rätt form för den. Några berättar hur de upplevde när de kom in i det delade 
ledarskapskonceptet, för några år sedan. Upplevelsen var att en utav enhetscheferna var lite 
över de andra enhetscheferna och styrde upp konceptet. Dock påtalas det, att så är det inte 
längre. Dess upplevelse är numera att det har fördelats och blivit en jämnare balans mellan 
cheferna i det delade ledarskapet. Där vissa chefer har släppt efter en del, medan andra har 
tagit lite mer plats. De har enligt respondenterna fått jobba på att arbeta mer samstämmigt 
men påpekar även att de inte arbetar helt likt. Dock har de samma mål och rutiner, enligt 
respondenterna. Vidare berättar de även att cheferna är olika men att de balanserar upp 
varandra på ett bra sätt. De beskriver mer att det måste säkert finnas någon som tar på sig 
ledarrollen och styra upp det hela från start, när det gäller förändringar och uppbyggnad av 
något nytt. För att sedermera kunna släppa kontrollen när det går bättre och bättre. Citat från 
respondenter: 
 
“Ja, det känns mer som nu att de är chefer allihop, men innan var det mer en som styrde upp 
lite mer över det hela.” 
      
    (Ur gruppintervju) 
 
“Cheferna jobbade inte lika i början, de har fått arbeta rätt mycket på det.” 
      
    (Ur gruppintervju) 
 
 
“Cheferna kompletterar varandra jätte bra.” 
      
    (Ur gruppintervju) 
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En annan fördel som uppkommer i en av gruppintervjuerna är att enhetschefernas stöd och 
samarbete mellan varandra gör att respondenterna upplever att det genererar mer genomtänkta 
och tydliga beslut: 
 
“Att cheferna kan få hjälp av varandra med att få olika saker vinklat och komma fram till en 
bra slutsats och det får vi ju nytta av med.” 
      
    (Ur gruppintervju) 
 
Slutligen belyser huvuddelen av respondenterna, att de har svårt att tänka sig att arbeta som 
samordnare och planerare, om de skulle återgå till arbetssättet som var före införandet av 
konceptet delat ledarskap. Här menar de att det delade ledarskapskonceptet är en direkt 
avgörande faktor för deras arbetssituation och arbetstillfredsställelse. En av de sista frågorna 
vi ställde var bland annat, vad betyder det delade ledarskapskonceptet för er? Det entydiga 
och tydliga svaret som respondenterna gav i en utav gruppintervjuerna, vilket dessutom kom i 
samklang var: “ALLT!”. Vidare beskriver samtliga respondenter hur konceptet utgör en 
upplevd minskning av stress och oro samt ökad trivsel, då de vet att det finns alltid hjälp att 
tillgå - en känsla av trygghet. 
 
Respondenterna berättar att de själva inte upplever nackdelar med chefernas delade ledarskap. 
Den enda påtalade nackdel som framkommer under intervjuerna är mer relaterade till 
vårdpersonalen, vilket en av de intervjuade uppger: 
 
“Nackdelar är väl att personalen vill väl att vi jämt ska sitta ute på gruppen och vara till 
deras förfogande hela tiden.” 

(Ur gruppintervju) 
 
De menar att om vårdpersonalen hade fått bestämma så skulle de vilja att samordnare och 
planerare hade sin stationära plats ute på enhetsgrupperna, som det tidigare varit. Men vid lite 
eftertanke påpekar de att vårdpersonalen nog har insett vidden och hur betydelsefullt det är för 
samordnare och planerare att sitta tillsammans. Vidare belyses att deras frånvaro ute på 
enhetsgruppen innebär att vårdpersonalen de facto har blivit mer självständiga och 
självgående. Detta genom att vårdpersonalen tar tag i saker och ting själva, vilket annars är 
väldigt lätt att lägga på samordnarna och planerarna. 
 
4.4 Sammanfattning 
Resultatet visar att respondenterna upplever kommunikationen som god mellan dem och 
cheferna. Ytterligare beskrivs upplevelsen av att arbetsklimatet är öppet och tryggt med goda 
relationer till enhetscheferna i det delade ledarskapet. Respondenterna uppger att oavsett 
enhetschef finns det alltid hjälp och råd att tillgå. De anser även att enhetscheferna är 
samstämmiga och att kommunikationen är tydlig och att dubbla budskap från enhetscheferna 
inte förekommer. Det sociala stödet uppges vara lika bra och starkt oavsett vilken enhetschef 
det gäller. Respondenterna beskriver att enhetschefernas dörr alltid står öppen för dem och att 
de finns tillgängliga för att hjälpa, lyssna samt ge tips och råd. Upplevelsen är att 
enhetscheferna står på deras sida vid olika utsatta situationer. Feedback är också något som 
respondenterna upplever tillgodoses väl, vilket uppges sker på olika sätt, både muntligt som 
skriftligt. De upplever att de är delaktiga i arbetet samt att ett ömsesidigt förtroende och tillit 
finns mellan dem och enhetscheferna. Samtliga av respondenterna belyser att de ställer sig 
positiva till enhetschefernas delade ledarskap och anser det som betydelsefullt för deras egen 
arbetssituation. De beskriver att konceptet bidrar till en känsla av ökad arbetstillfredsställelse, 
då bland annat att stressen minskat på grund av ett tätt samarbete med enhetschefer i det 
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delade ledarskapet. De berättar även att de upplever ett högt stöd från cheferna och att de i 
arbetet inte känner sig lika ensamma och utsatta som innan konceptet infördes. 
 
5. Analys 
I kapitlet presenteras analysen utifrån studiens syfte med rubrikerna kommunikation och 
socialt stöd. Här har delat ledarskap har integrerats i de två rubrikerna. I slutet av kapitlet 
kommer analysen att sammanfattas i en slutsats. 
 
5.1 Kommunikation	
Kommunikation är en grundläggande del i chefers ledarskap, då ledarskapet bedrivs och 
skapas i kommunikationen (Heide, Johansson & Simonsson, 2012; Larsson, 2014). Det finns 
omfattande forskning på hur ledarskapet kan påverka medarbetarnas hälsa och 
arbetstillfredsställelse i en positiv riktning. För att uppnå denna riktning krävs det att en god 
kommunikation existerar mellan chef och medarbetare (Grill, Ahlborg & Lindgren, 2011). 
Enligt Hultberg med kollegor (2010) samt Abrahamsson och Johansson (2013) är den öppna 
kommunikationen viktig och en grundläggande faktor för att skapa goda arbetsförhållanden 
mellan medarbetare och chefer. Här belyser även Eklof och Ahlborg (2016) att 
kommunikationen, om den är av betydelse, främjar individers förmåga att erhålla samt 
erbjuda socialt stöd. I gruppintervjuerna belyste samtliga respondenter att kommunikationen 
upplevs som god gentemot enhetscheferna. De uppger även att de trivs väldigt bra i arbetet, 
då arbetsplatsen speglas av ett tryggt och öppet arbetsklimat med goda relationer till 
enhetscheferna. Forskning påvisar att medarbetare med chefer inom ett delat ledarskap 
upplever att de har en god kommunikation och relation samt trivs med sina närmsta chefer 
(Döös, Wilhelmson & Backström, 2013; Troiano, 1999; Wilhelmson et al., 2006). Enligt 
Pearce, Manz och Akanno (2013), vars forskning visar att medarbetare med chefer i ett delat 
ledarskap har en högre nivå av arbetstillfredsställelse, än vid ett ensamt ledarskap. 
Respondenterna upplever att enhetscheferna är tillgängliga genom telefon, mejl, internchatt 
samt även dialog, ansikte mot ansikte. De beskriver vidare hur enhetscheferna inbjuder och 
välkomnar till delaktighet, såsom att uttrycka sina åsikter, tankar samt bolla idéer angående 
verksamheten. Forskning visar på att medarbetare som aktivt får delta i dialoger som berör 
arbetet främjar verksamhetens utveckling samt att den drivs framåt (Döös, Wilhelmson & 
Backström, 2013). 

Problem uppstår ofta i kommunikationsflödet när mottagaren av information tolkar sändarens 
budskap på ett helt annat sätt än vad sändaren tänkt sig (Jacobsen & Thorsvik, 2008). En risk 
med delat ledarskap är att medarbetarna kan uppleva otydlig kommunikation om inte cheferna 
är samstämmiga (Döös, Wilhelmson & Backström, 2013; Holmberg & Söderlind, 2004; 
Troiano, 1999). Detta upplever inte respondenterna utan berättar att kommunikationen är 
tydlig och att den inte har brustit på något sätt mellan dem och enhetscheferna. Dock har det 
skett några enstaka gånger att kommunikationen har blivit fel, men då har det varit när en 
tredje part varit inblandad. Enligt respondenterna är det den övre ledningen som har brustit i 
kommunikationen, inte enhetscheferna. Döös, Wilhelmson och Backström (2013) belyser 
nackdelar som att återkoppling kan glömmas bort och utebli vid ett delat ledarskap. Samtliga 
respondenter menar på att det inte är något som de upplever, utan de får återkoppling och 
snabb respons från enhetscheferna. De belyser vidare att de är väl underrättade av 
enhetscheferna i vad som sker inom organisationen.  
 
Feedback ges till varandra av båda parter, medarbetare som chef på arbetsplatsen, vilket 
beskrivs som nedåtriktad samt uppåtriktad kommunikation (Larsson, 2014). Enligt Larsson 
(2014) krävs det i dagens arbetssamhälle att det finns en balans i dialogen mellan medarbetare 
och chef, att både den nedåtriktade samt uppåtriktade kommunikationen existerar. En risk 



	
	

	 21 

som finns med ett delat ledarskap, är att medarbetare upplever att hen hamnar i underläge och 
inte vågar föra fram sina åsikter uppåt ifall det skiljer sig från chefernas åsikter (Döös, 
Wilhelmson & Backström, 2013). Dock är det inget respondenterna upplever, utan de anser 
att de kan ge kritik samt säga ifrån om de har en annan åsikt än cheferna. Vidare förmedlas 
upplevelsen av att en god gemenskap förekommer mellan dem, då dialogen även rör småprat 
och samtal som inte enbart är arbetsrelaterat. En viktig förutsättning är dialogen mellan chef 
och medarbetare, för att skapa en god psykosocial arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse 
(Grill, Ahlborg & Lindgren, 2011; Hultberg et al., 2010; Larsson, 2014).  
 
Om respondenternas närmsta enhetschef är frånvarande, då hen exempelvis är på möte så 
upplever de att övriga enhetschefer är tillgängliga och till förfogande för dem. Denna 
upplevelse går i linje med vad tidigare forskning påvisat kring delat ledarskap, då medarbetare 
upplever en ökad tillgänglighet och större möjlighet att föra dialog med sina chefer (Lambert-
Ohlson, 2004; Holmberg & Söderlind, 2004; Wilhelmson et al., 2006; Döös, Wilhelmson & 
Backström, 2013). Forskning har även visat positiva effekter när det kommer till 
medarbetares förmåga att hantera stress, om de upplever att chefen är närvarande (Grill, 
Ahlborg & Lindgren, 2011; Hultberg et al., 2010). Respondenternas upplevelse är att oro och 
stress över arbetet har minskat då cheferna har blivit mer tillgängliga och finns nära till hands 
för dem. Chefens tillgänglighet främjar även till att utvecklingen av en ömsesidig relation 
med medarbetarna, där båda parter hyser respekt gentemot varandra (Döös, Wilhelmson & 
Backström, 2013).  
 
Två respondenter uppger att när deras enhetschef är stressad så är hen inte alltid mottaglig för 
kommunikation. De berättar att det löses genom att gå vidare till nästa enhetschef. Här infinns 
risken om dubbla budskap, som Döös, Wilhelmson och Backström (2013) och Wilhelmson 
med kolleger (2006) pekar på med chefer i ett delat ledarskap. Dubbla budskap från cheferna 
sker när de inte är överens eller har samma värderingar om hur verksamhetens arbete ska 
bedrivas och vilka mål som ska uppnås. Det kan leda till konsekvensen att medarbetarna 
känner sig förvirrade och frustrerade, då de inte vet vilken information som är korrekt 
(Holmberg & Söderlind, 2004; Troiano, 1999). Resultatet tyder på att det inte finns några 
belägg för detta, då respondenterna uppger att de upplever en trygghet i att alltid kunna vända 
sig till någon av cheferna. I gruppintervjuerna berättar respondenterna att när det kommer till 
att fatta beslut, upplevs enhetscheferna som samspelta och tillåter vid frånvaro varandra att 
fatta beslut oavsett vems område som berörs. Respondenterna uppger hur enhetscheferna är 
snabba att återkoppla när de går in på varandras områden och tar beslut. I gruppintervjun 
framkommer det att kvalitén i besluten blir bättre eftersom cheferna diskuterar och hjälper 
varandra sinsemellan. Detta går i linje med forskningen, då beslutsprocessen kan ta längre tid 
vid ett delat ledarskap men att besluten blir mer genomtänkta och tydliga (Lambert-Ohlson, 
2004; Döös, Wilhelmson & Backström, 2013). Känslan av trygghet infinns hos alla 
respondenter, då de kan rådfråga och be om hjälp hos samtliga enhetschefer. Vidare 
förmedlas att svaren är likställda oavsett vilken chef som tillfrågas, vilket de anser bidrar till 
känslan av en tydlig kommunikation. Ett tydligare ledarskap är en positiv effekt för 
medarbetarna med chefer i ett delat ledarskap, enligt Holmberg och Söderlind (2004) samt 
Wilhelmson med kollegor (2006).  
 
Respondenterna beskriver sitt arbete som snabbföränderligt, vilket innebär att det är 
välbehövligt med en god framförhållning. Med enhetschefer i ett delat ledarskap upplever de 
att framförhållningen är betydligt bättre och att planeringen är mer långsiktig. I arbetet kan 
förändringar, stora som små, orsaka stor osäkerhet för medarbetarna i verksamheten. För att få 
medarbetare att känna trygghet i förändringssituationer krävs det en närvarande chef som ger 
dem information samt tid att samtala om det som sker, enligt Hultberg et al. (2010). Detta går 
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i linje med vad respondenterna vittnar om att de upplever från sina enhetschefer när hastigt 
föränderliga situationer uppkommer samt att kommunikationen är god och att de är 
välinformerade.  
 
5.2 Socialt stöd 
Forskning visar hur betydelsefullt socialt stöd är och kopplas till individens välbefinnande 
(Karasek & Theorell, 1990; House, 1981; Nordin, 2010; Waldenström, 2010). Det har också 
visat på andra positiva hälsoeffekter, såsom buffert mot stress (Weman-Josefsson & 
Berggren, 2013; Karasek & Theroell, 1990; Härenstam, 2010). Samtliga respondenter uppger 
att de har ett bra socialt stöd, både från närmsta enhetschef samt övriga enhetschefer. De 
uppges även inneha goda relationer med samtliga enhetschefer. Morgan (1990) och 
Härenstam (2010) beskriver hur individers sociala stöd framträder ur goda sociala relationer i 
sin omgivning. Vidare nämner Härenstam (2010) att relationer omfattar stora delar av 
individens vardag, vilket även innebär att relationer är betydelsefulla i arbetet. Bradley och 
Cartwright (2002) belyser att socialt stöd från chefen är betydelsefullt för medarbetares 
arbetstillfredsställelse. Schwarzer och Buchwald (2004) menar att ett bra socialt stöd hjälper 
individer genom olika problem och andra påfrestande situationer. Hultberg med kollegor 
(2010) beskriver hur viktigt det är att låta anställda bygga goda relationer på arbetsplatsen. 
Anställda måste ges utrymme för småprat mellan arbetsmomenten, vilket inte bara bygger 
goda relationer utan även fungerar som återhämtning för individen. I sin tur kan detta leda till 
att verksamheten utvecklas, då relationerna innebär att anställda delar med sig och lär av 
varandra, nya idéer och perspektiv på olika problem samt reflektioner (Hultberg et al., 2010). 
I enlighet med Hultberg och kollegor (2010), beskriver respondenterna att upplevelsen är att 
de har en god relation till enhetscheferna. De uppger att de kan prata med enhetscheferna om 
ämnen som både berör och inte berör arbetet. 
 
Vid arbetsrelaterade problem och när arbetsbelastningen är hög, upplever respondenterna ett 
bra stöd från samtliga enhetschefer. Forskning visar att vid påfrestande arbetssituationer är 
chefens stöd extra viktigt, vilket påvisat utgöra en positiv hälsofaktor för individen (Hultberg 
et al., 2010; Rodwell, Noblet & Allisey, 2011; Charoensukmongkol, Moqbel & Gutierrez-
Wirsching, 2016). Det har även visat generera positiva effekter på individers 
arbetstillfredsställelse, men också visats minska psykisk ansträngning och minska risken för 
utbrändhet (Karasek & Theorell, 1990; Rodwell, Noble & Allisey, 2011; 
Charoensukmongkol, Moqbel & Gutierrez-Wirsching, 2016). Olika exempel på stöd som 
framkommer av respondenterna är att enhetscheferna tar sig tid att lyssna, ger olika tips och 
råd samt bollar idéer med dem. Detta kan kopplas till det informativa stödet, som är en av fyra 
former från House (1981) klassiska teori om socialt stöd. Det informativa stödet anses viktigt 
då det stärker relationen mellan individerna som hjälper varandra. Ytterligare anses det öka 
både självkänslan samt kompetensen (House, 1981). Vid snabbt uppkomna 
problemsituationer i arbetet berättar respondenterna, att även enhetscheferna hjälper till rent 
praktiskt. Det kan handla om att enhetscheferna hjälper till att ringa in vårdpersonal vid akuta 
personalbehov. Stödet är av praktisk karaktär och likställs med formen instrumentellt stöd. 
Enligt House (1981) handlar det instrumentella stödet om hur individen får praktisk hjälp och 
avlastning vid hög arbetsbelastning som gör att både energi och tid sparas.  
     
Forskning visar att medarbetare upplever att cheferna i delat ledarskap har fått en ökad tillit 
och ett ökat förtroende för dem, vilket generar i att medarbetarna fått större ansvar i arbetet. 
Vidare syftar författarna till att cheferna är mer villiga att släppa kontrollen samt delegera 
ansvar till sina medarbetare (Wilhelmson et al., 2006; Troiana, 1999; Döös, Wilhelmson & 
Backström, 2013). Respondenterna upplever att enhetscheferna fått en ökad tillit och tilltro till 
dem, som genererat ökad delaktighet i verksamheten. Exempel uppges att enhetscheferna 
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bjuder in till delaktighet i olika processer rörande verksamheten. Vidare upplevs att 
enhetscheferna vill ha deras åsikter och tankar när olika beslut ska tas. Vissa av 
respondenterna nämner även att de fått stor frihet och beskriver att viss delegering skett av 
olika befogenheter för att fatta egna beslut. Beskrivningen ovan är vad House (1981) 
benämner emotionellt stöd. Denna form av stöd kännetecknas av bland annat av omtanke, 
tilltro, trygghet och uppskattning från sin omgivning (House, 1981). Forskning av Harris, 
Winkowski och Engdahl (2007) visar att emotionellt stöd ökar individers 
arbetstillfredsställelse. Respondenterna beskriver sin upplevelse av trygghet när det kommer 
till enhetscheferna. Exempel uppges att vid olika utsatta situationer så upplever de att 
enhetscheferna alltid backar upp dem. Det kan handla om när respondenterna ska 
vidarebefordra beslut till vårdpersonalen från enhetscheferna, så tas det inte alltid så väl emot. 
I sådana situationer upplever respondenterna en trygghet med enhetschefernas stöd, vilket 
anses underlätta deras arbete. 
 
Som redan nämnts beskriver respondenterna sin position som utsatt, då de ofta kommer i 
kläm mellan enhetschefer, vårdpersonal samt även andra berörda parter. De belyser att det är 
svårt att vidarebefordra och ta beslut, samtidigt som de försöker göra alla nöjda. 
Arbetssituationen som respondenterna har kan likställas med forskning som är genomförd 
inom relationsyrken. Individer med relationsyrke ställs, precis som respondenterna, inför 
komplexa situationer där det är många olika behov som ska tillfredsställas inom 
organisationen. Denna yrkeskategori behöver enligt forskning, mycket uppskattning och stöd 
från sina chefer (Parmsund et al., 2009; Pousette, 2001; Jönsson, 2005). Vid undermåligt 
socialt stöd hos individer med relationsyrken ökar risken för ohälsa, påvisar Parmsund med 
kollegor (2009). För att uppnå god hälsa och arbetstillfredsställelse inom denna yrkeskategori, 
menar Berntson med kollegor (2005), att det krävs ett bra socialt stöd, bra gemenskap och en 
god relation med närmsta chef. Enligt McIntosch (1990) finns det vissa risker med socialt 
stöd. Författaren menar att framför allt för mycket emotionellt stöd, att inneha för många 
sociala relationer, kan innebära risk för emotionell utmaning. Det kan leda till att individen 
känner sig utmattad och obekväm på arbetsplatsen, vilket sedermera renderar i psykiskt 
ohälsa. Vidare belyser författaren vikten på att lära sig balansera sina relationer samt tänka på 
vilken information som delges till kollegorna (McIntosch, 1990). Resultatet visar på att det 
inte finns något belägg för denna teori, eftersom respondenterna uppger att upplevelsen av 
socialt stöd enbart är positivt. Den sista av de fyra formerna socialt stöd, benämner House 
(1981) som värderande stöd. Värderande stöd, så kallad feedback, är något som samtliga 
respondenter uppges få ofta från alla enhetscheferna. De beskriver vidare att feedbacken som 
de får ta del av är av både karaktärerna, positiv som konstruktiv kritik. House (1981) trycker 
på att det värderande stödet är både relevant och viktigt för individens självvärdering. 
 
Respondenterna innehar en genuin positiv syn på enhetschefernas delade ledarskapskoncept 
och menar på att arbetssättet innebär att de orkar vara kvar i sin anställning. Respondenterna 
vittnar om att från början trodde de inte att det skulle bli så bra med konceptet delat ledarskap, 
men upptäckte snabbt dess positiva effekter. De belyser hur arbetssättet och dess täta 
samarbete med samtliga enhetscheferna har lett till en ökad arbetstillfredsställelse i form av 
minskad stress, ökad trygghet samt ökad trivsel och gemenskap. Forskning visar på flertal 
fördelar med ett delat ledarskap, där chefspositionen delas av två eller flera. Bland annat 
påvisar Holmberg och Söderlind (2004) samt Wilhelmson med kollegor (2006), att 
medarbetare upplever ett ökat stöd och öppenhet från cheferna. Vidare visar forskning av 
Döös, Wilhelmson och Backström (2013), att chefer i ett delat ledarskap ökade sin 
tillgänglighet samt att medarbetarna fick ett ökat ansvar varefter upplevelse av ökad tillit och 
förtroende från cheferna. Döös, Wilhelmson och Backström (2013) påtalar dessutom att delat 
ledarskap ligger i tiden och vid rätt förutsättningar leder det till en både bra och hållbar 
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arbetssituation, för medarbetare som för chefer. Detta styrks även av Holmberg och Söderlind 
(2004) som belyser att fördelarna dessutom gynnar i sin tur hela organisationen. 
 
5.3 Slutsats   
Här nedan redovisas analysens slutsats utifrån studiens två frågeställningar. En avslutande 
slutsats presenteras med utgångspunkt från studiens syfte.   

  
• Hur upplever medarbetarna kommunikationen från cheferna som ingår i ett delat 

ledarskap?  
 
I de sociala relationerna skapas det sociala stödet, vilket påverkar individers välbefinnande 
positivt (Weman-Josefsson & Berggren, 2013; Karasek & Theorell, 1990; Härenstam, 2010). 
För att förmedla det sociala stödet och skapa relationer i vår omgivning så behövs 
kommunikationen, verbal som icke-verbal för att sända ut de budskap vi vill föra vidare. 
Relationen mellan respondenterna och enhetscheferna präglas av ett öppet 
kommunikationsklimat, där tryggheten infinns i att uttrycka åsikter och tankar även om de 
skiljer sig åt. Respondenterna beskriver hur tillgängligheten med möjlighet att föra en dialog 
samt rådfråga samtliga enhetschefer i det delade ledarskapet och inte endast sin närmsta chef, 
leder till känslan av trygghet. Vi tolkar utifrån analysen att det delade ledarskapet bidrar till 
att skapa ett öppet kommunikationsklimat, då respondenterna vittnar om att det alltid finns 
någon av enhetscheferna som är tillgängliga till att stödja och hjälpa dem. Forskningen styrker 
att en öppen kommunikation är en betydande faktor för att kunna skapa goda 
arbetsförhållanden (Hultberg et al., 2010; Abrahamson & Johansson, 2013). Medarbetare med 
chefer inom ett delat ledarskap upplever en högre grad av arbetstillfredsställelse och anser att 
kommunikationen är tydlig, eftersom cheferna blir mer tillgängliga samt närvarande 
(Holmberg & Söderlind, 2004; Wilhelmson et al., 2006). Döös, Wilhelmson och Backström 
(2013) påvisar att det bidrar till att skapa respekt och tillit mellan parterna, vilket 
respondenterna även vittnar om infinns i deras relation med enhetscheferna.   

  
• Hur upplever medarbetarna det sociala stödet från cheferna som ingår i ett delat 

ledarskap?  
 
Vår tolkning är att det delade ledarskapet genererar positiva effekter på respondenternas 
känsla av en god och tydlig kommunikation med enhetscheferna, som i sin tur bidrar till deras 
upplevelse av ett starkt socialt stöd. Tolkningen utgörs av respondenternas beskrivning av sitt 
arbete som är omväxlande samt att det kan ske snabba förändringar som måste lösas akut. I 
dessa akuta situationer samt även vid lugnare perioder, så upplevs cheferna finnas där och 
stöttar dem. Genom att de handgripligen hjälpa dem ge råd, bolla idéer och gemensamt lösa 
problem som uppstår. Även feedback som är en form av socialt stöd, anser respondenterna att 
enhetscheferna är bra på att ge, både positiv- som konstruktiv kritik. Respondenterna uppger 
att det sociala stödet från enhetscheferna leder till att de känner arbetstillfredsställelse samt 
trygghet, vilket även forskning styrker (Weman-Josefsson & Berggren, 2013; Karasek & 
Theorell, 1990; Härenstam, 2010, Bradley & Cartwright, 2002). Stöd från närmsta chef är 
viktigt, då det påverkar medarbetarnas hälsa i positiv riktning samt minskar risken för 
utbrändhet (Hultberg et al., 2010; Rodwell, Noblet & Allisey, 2011; Charoensukmongkol, 
Moqbel & Gutierrez-Wirsching, 2016). Det sociala stödet leder även till att bygga upp goda 
arbetsförhållandena, enligt Abrahamson och Johanson (2013) samt Grill, Ahlborg och 
Lindgren (2011).    
 
Studiens syfte var att få kunskap om vilka effekter ett delat ledarskap innebär för 
medarbetarnas upplevelse av arbetstillfredsställelse utifrån kommunikation samt socialt stöd. 



	
	

	 25 

Vår avslutande tolkning blir därmed att det delade ledarskapet medför positiva effekter på 
respondenternas upplevelse av en tillfredsställande samt tydlig kommunikation mellan dem 
och enhetscheferna. Kommunikationen bidrar till att skapa stabila relationer och tillit. Samt 
anser vi att den goda kommunikationen öppnar upp respondenternas upplevelse och förmåga 
att motta det sociala stödet från enhetscheferna. Det sociala stödet i sin tur bidrar till att 
förstärka kommunikationen som ytterligare stärker relationen mellan parterna. Vi anser att det 
delade ledarskapets positiva effekter på kommunikationen förstärker det sociala stödet, som i 
sin tur leder till respondenternas upplevelse av arbetstillfredsställelse.     
 
6. Diskussion 
I diskussionskapitlet kommer metodkritik, reflektioner, förslag på fortsatt forskning samt 
arbetsvetenskapligt bidrag att behandlas. 
 
6.1 Metodkritik 
Studien har bidragit till en slutsats angående vilka effekter ett delat ledarskap innebär för 
respondenternas upplevelse av arbetstillfredsställelse, utifrån kommunikation och socialt stöd. 
Resultatet var entydigt och här kan frågan uppkomma om studiens trovärdighet, då inga 
avvikelser redovisats. Vi argumenterar dock för att studiens trovärdighet är hög och anses ha 
mätt det vi föresatt att mäta. Intervjufrågorna utgick från studiens syfte samt att följdfrågor 
ställdes under gruppintervjuerna. Detta för att kontrollera att frågorna inte missuppfattats och 
verkligen utgick från vår frågeställning. Det kan inte säkerställas att resultatet hade blivit 
detsamma om ett annat metodval hade använts. Valet av gruppintervjuer kan ha påverkat 
resultatet eftersom en möjlighet är att respondenterna inte vågat uttrycka åsikter som avvek 
från resterande gruppdeltagare. Vad deltagarbortfallet på fyra personer inneburit för studiens 
resultat och tillförlitlighet har diskuterats. Det vi reflekterat över är att det finns möjlighet att 
någon eller flera av dem hade avvikande uppfattningar än vad de som deltog i studien hade, 
vilket kunde vara en orsak till att inte medverka i gruppintervjuerna. Det innebär att om vi 
genomfört enskilda intervjuer hade vi troligtvis fått andra åsikter och perspektiv till studien. 
Dock var den avgörande tanken till att enskilda intervjuer ej utfördes att respondenterna 
kunde upplevt sig hamna i en utsatt och ensam position, då vi skulle bli två mot en i 
sammanhanget. För att nå en högre tillförlitlighet samt ett ökat helhetsperspektiv, hade en 
komplettering av en kvantitativ enkätstudie varit lämplig. Den kvalitativa metoden valdes 
dock eftersom avsikten var att ta del av respondenternas tankar och upplevelser på en djupare 
nivå. Tillförlitligheten hade dessutom stärkts om vi haft möjligheten att utöka studien med fler 
deltagare, såsom vårdpersonal inom verksamheten. Genom att vårdpersonal hade inkluderats i 
studien fanns en möjlighet att det hade givit oss ett helt annat resultat än vad vi fick. Här 
medgavs vi inte att inkludera vårdpersonalen, utan blev tilldelade studiens deltagare av 
enhetscheferna.  
 
Tillförlitligheten av studien stärks av att den tidigare forskningen samt teorin stödjer vårt 
resultat angående de positiva effekterna som ett delat ledarskap kan bidra till. De nackdelar 
som forskningen nämner att delat ledarskap kan resultera i för medarbetarna, har vi inte 
kunnat koppla till vårt resultat. Kommunikationens påverkan på det sociala stödet har vi 
kunnat knyta till teorierna samt funnit belägg för i tidigare forskning. 
Generaliserbarheten är begränsad eftersom studiens resultat endast berör ett fåtal individer 
inom en större organisation. Vi anser att det som talar för studien, är att den ger en detaljerad 
beskrivning av ett delat ledarskaps effekter ur ett medarbetarperspektiv. 
 
6.2 Reflektion   
Studiens resultat visar att det delade ledarskapet bidrar till positiva effekter på 
respondenternas upplevelse av arbetstillfredsställelse. Resultatet visar även på att det delade 
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ledarskapet positivt påverkar kommunikationen mellan enhetscheferna och respondenterna, 
vilket leder till känslan av ett gott socialt stöd. Vi har reflekterat över att respondenternas svar 
var så positivt samstämmiga och att vi inte kunde finna belägg för de nackdelar som den 
tidigare forskningen påvisat. Resultatets positiva samstämmighet kan diskuteras och vi har 
reflekterat över om bortfallet av respondenter kan vara en bidragande orsak till studiens utfall. 
Det är möjligt att vi hade fått ett annorlunda resultat eller andra perspektiv till studien om 
dessa respondenter hade deltagit. Alternativt ser vi att det är tänkbart att det helt enkelt kan 
vara att enhetscheferna inom det delade ledarskapet har lyckats att skapa ett framgångsrikt 
koncept tillsammans. Förutsättningarna för ett framgångsrikt delat ledarskap anses vara 
prestigelöshet, öppen kommunikation samt ömsesidigt förtroende med viljan av att samarbeta 
och dela med sig av både framgångar som nederlag. Innehar ledarna dessa insikter främjas 
möjligheterna till att nå ett framgångsrikt delat ledarskap, vilket kan utmynna i positiva 
effekter för medarbetare, chef och organisation.  
 
Studiens resultat pekar på att delat ledarskap är ett givande koncept och vi är förvånade över 
att det inte har brett ut sig i större utsträckning.  Det delade ledarskapet anser vi är ett 
framgångsrikt koncept för att chefer ska kunna möta de ökade kraven i dagens organisationer. 
Om vi ser tillbaks tio år i tiden har det skett stora förändringar inom arbetslivet. Det gränslösa 
arbetet har brett ut sig kraftigt inom arbetssamhället. Bland annat har förändrade och nya 
anställningsformer uppkommit, där krav har ökat i form av att individen ska vara mer flexibel 
och ständigt vara tillgänglig oavsett tid och rum. Frågan vi ställer oss är om delat ledarskap är 
framtidens sätt att bedriva ledarskap? Insikten vi gjort utifrån studien är att det delade 
ledarskapet frigör tid så att cheferna kan bli mer närvarande och tillgängliga för medarbetare. 
Det tror vi generar till att delaktighet samt ett öppet arbetsklimat främjas, vilket leder till att 
både chef som medarbetare får ett större helhetsperspektiv och förståelse över organisationens 
verksamhet. Dock ser vi fallgropar med ett delat ledarskap, vilket teorin nämner. Detta kräver 
att cheferna har medvetenhet om vad konceptet innebär, för att rätt förutsättningar ska finnas 
redan från början vid bildandet av ett delat ledarskap.   
 
Vi hade gärna sett ytterligare forskning om delat ledarskap ur ett medarbetarperspektiv. 
Genom att belysa vidare vilka effekter som ett delat ledarskap utgör på bland annat 
välbefinnande, lärande, effektivitet samt engagemang för medarbetare i arbetet. Ett delat 
ledarskap sägs även främja hållbara organisationer, vilket även här hade varit intressant med 
mer forskning.    
 
6.3 Arbetsvetenskapligt bidrag 
Vår studie bidrar till att belysa delat ledarskap som en alternativ ledarskapsform för dagens 
organisationer och ledare. Den tillför även kunskap och förståelse för konceptet delat 
ledarskap och dess risker samt förutsättningarna som krävs för att uppnå ett framgångsrikt 
delat ledarskap. Genom att forskningen inte har fokuserat i någon större utsträckning på 
medarbetarnas upplevelse av ett delat ledarskap anser vi att studien tillför ökad kunskap om 
det delade ledarskapet ur ett medarbetarperspektiv. Studien bidrar även till en djupare 
förståelse för det delade ledarskapets effekter på kommunikation och socialt stöd samt hur 
betydelsefulla dessa faktorer är för att bidra till medarbetares upplevelse av 
arbetstillfredsställelse.     
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INTERVJUGUIDE - Bilaga 1  
 

ALLMÄNNA BAKGRUNDSFRÅGOR 
1. Kan ni berätta lite kort om ert arbete? 
2. Hur länge har ni arbetat här? 
3. Vem är er officiella närmsta chef? 
4. Hur är er trivsel på arbetsplatsen? 

 
KOMMUNIKATION - Mellan samordnare/planerare & chefer 

5. Hur skulle ni beskriva kommunikationen med er närmsta chef? 
6. Hur skulle ni beskriva kommunikationen med samtliga chefer i det delade 

ledarskapet? 
7. Upplever ni att ni är underrättade och får information om vad som sker i 

organisationen från era chefer? 
8. Upplever ni att er chef är tillgänglig för er? 

• Kan ni beskriva på vilket sätt ni upplever det? 
9. Önskar du mer kontakt med er chef/chefer än vad ni har idag? 

 
Frågor som berör emotionellt stöd - omtanke, tilltro, empati och bryr sig om er 

10. Har ni förtroende för er chef och samtliga chefer som ingår i det delade ledarskapet? 
11. Upplever ni att er chef och samtliga chefer som ingår i det delade ledarskapet har 

förtroende för er? 
• Vid förtroende: På vilket sätt visar det sig på/Hur märker ni av att det finns ett 

förtroende mellan er? 
• Ej förtroende: Hur kommer det sig att förtroendet saknas mellan er? 

 
Frågor som berör informativt stöd - hjälper, råder och stöttar chefen er/dig vid uppkomna 
problem eller andra situationer 

12. Upplever ni att ni kan vända er till samtliga chefer i ert arbete? 
13. Får ni stöd av er chef/chefer vid problem i arbetet? 

• Beskriv 
 
Fråga som berör Instrumentellt stöd - stöd av ren praktisk karaktär, ex. avlastning vid hög 
arbetsbörda 

14. Får ni stöd av er chef/chefer rent praktiskt i situationer när ni har hög 
             arbetsbelastning? 

• Beskriv 
 
Fråga som berör Värderande stöd - feedback etc. 

15. Beskriv på vilket sätt er chef ger er feedback (både positiv som konstruktiv kritik)? 
 
DELAT LEDARSKAP 

16. Vad är er upplevelse av era chefers delade ledarskap? 
• Fördelar? 
• Nackdelar? 

17. Vilken betydelse har konceptet delat ledarskap för ert arbete? 
 

Finns det något ni önskar tillägga angående det vi pratat om? 
 

Stort TACK för er/din medverkan! 
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EXKLUDERADE INTERVJUFRÅGOR - Bilaga 2 
 
SOCIALT STÖD & KOMMUNIKATION - Mellan samordnarna/planerare 

 
18. Hur skulle ni beskriva er kommunikation i er arbetsgrupp (samordnare/planerare)? 

 
19. Hur upplever ni sammanhållningen i gruppen? 
 
20. Har ni förtroende för varandra i arbetsgruppen? (Emotionellt stöd - omtanke, tilltro, 
      empati och bryr er om varandra) 
 
21. Beskriv hur ni ger varandra feedback? (Värderande stöd) 
 

      22. Beskriv hur ni hanterar problem som ni ställs inför i ert arbete? (Informativt stöd 
- hjälper, råder och stöttar varandra vid uppkomna problem eller andra situationer) 
 

• Kan ni rådfråga varandra? 
 

      23. Stöttar ni varandra rent praktiskt vid tillfällen när ni har hög arbetsbelastning? 
             (Instrumentellt stöd - stöttning av ren praktisk karaktär, ex. avlastning vid hög 

 arbetsbörda) 
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