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Sammanfattning  

Vårt syfte med denna studie är att belysa vilka förutsättningar och hinder som chefer inom 

Landstinget i Östergötland upplever att det finns för att ett gott ledarskap och en god 

samverkan mellan tre chefsnivåer ska kunna infinna sig i verksamheten idag. 

Vi har samlat in data genom intervjuer. Urvalet gjorde vi strategiskt och urvalsgruppen 

bestod av nio stycken chefer på tre olika nivåer. Den insamlade data analyserades med hjälp 

av deskriptiv kvalitativ innehållsanalys. Vi har inspirerats av fenomenologin och arbetat 

induktivt i denna studie.  

 

En slutsats är att cheferna har få påverkansmöjligheter på många av faktorerna som verkar 

hindrande på ledarskapet och samverkan mellan chefsnivåerna. Vår andra slutsats är att 

mellanmänskliga relationer är avgörande för att förutsättningar för detta ska skapas. 

Cheferna måste utnyttja sina färdigheter maximalt för medarbetarnas bästa samtidigt som de 
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1 INLEDNING  
I detta kapitel redogör vi för bakgrunden till vår studie, vår problemformulering 

samt tidigare forskning i korthet, i form av avhandlingar, som berör denna 

studies problemområde. Det vill säga ledarskap inom offentlig sektor, främst 

inom vård och omsorg. Vi beskriver även den studerade verksamheten och 

presenterar vårt syfte och våra frågeställningar. De mest centrala begreppen i 

vår uppsats och de avgränsningar vi har valt att göra i vår studie står även här 

att läsa om.  

1.1 Bakgrund och problemformulering 
Något som är högst aktuellt idag är den rådande finanskrisen i världen, vilket har 

kommit att påverka tillgången av ekonomiska resurser även i landstingen. 

Lennerwald et al. (2008) skriver i en artikel hur denna ekonomiska situation har 

lett till att landstingens möjligheter att skapa välfärd och att leva upp till målet 

om ekonomisk hushållning har påverkats negativt. Det är dock mer eller mindre 

ständigt aktuellt med åtstramningar av budgeten och nedskärningar av 

personalstyrkan inom vården. Palmefors (2009) skriver att landstinget nästa år, 

på grund av den dåliga ekonomiska situationen, måste spara 31 miljoner kronor. 

Denna besparing kommer utöver de sparkrav som redan finns, vilket gör att den 

totala summan för hur mycket landstinget måste spara nästa år uppgår till 120 

miljoner kronor.  

Wolmesjö (2005) skriver i sin avhandling att många av de svårigheter som 

uppstår rörande ledarskap kan förklaras utifrån det faktum att organisationer är 

politiskt styrda. En orsak till dessa svårigheter är att övergripande mål, riktlinjer 

och beslut formas av styrelser och nämnder. Kraven på ledarskapet kan 

förändras drastiskt i och med att de styrande politikerna kan komma att bytas ut 

vart fjärde år i samband med riksdagsvalet. Det är chefernas uppgift, på samtliga 

nivåer, att inom de av politiker uppsatta ramarna bedriva verksamheten och 

förankra deras mål och visioner hos medarbetarna. Resultatet från en 

medarbetarenkätundersökning vid Örebro läns Landsting (Kierkegaard, 2006) 

visar dock att 18 % av respondenterna anser att målen är otydliga. I 

undersökningen framkommer även att 21 % av de förfrågade inte tycker sig få 

tillräckligt klara besked från sin närmaste chef om vad som förväntas av dem.  

Lundsten (i Nilsson, 2009) menar att chefskapet till sin natur medför en högre 

inre motivation än den som kan återfinnas hos övriga medarbetare. Detta på 

grund av att cheferna har större möjlighet än sina underställda att påverka sin 

arbetssituation. Med inre motivation menar han att människor motiveras av att 

arbeta i grupp eller att ha kontakt med människor i sitt arbete, ej av faktorer så 

som lön och status. Larsson (2008) menar däremot i sin avhandling att 

mellanchefer ofta får för litet förhandlingsutrymme. Det vill säga att de 
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förväntas verkställa de direktiv som kommer uppifrån i organisationen istället 

för att utveckla det de själva anser är det viktigaste i sin egen lokala verksamhet. 

I en arbetsmiljöundersökning genomförd av SKTF (Rudberg, 2004) 

framkommer det att om inte cheferna har rätt förutsättningar i sitt arbete så 

påverkar det hela verksamheten i och med att arbetsmiljön blir sämre. De menar 

att goda förutsättningar för chefskapet är den viktigaste åtgärden då en 

organisation vill förbättra sin arbetsmiljö. 

De ständiga ekonomiska åtstramningarna inom vården medför att chefer på olika 

nivåer ideligen måste arbeta under osäkra förhållanden. Vår uppdragsgivare har 

nämnt att detta även gäller för dennes verksamhet och att det måste tas hänsyn 

till i alla avseenden. Vi tror att det är viktigt med ett gott samarbete mellan 

chefer på olika nivåer i organisationer, för att en enad front samt en konfliktfri 

arbetsmiljö ska kunna skapas. Landstinget i Östergötland är en offentlig och 

politiskt styrd organisation, vilket även det påverkar i vilken utsträckning chefer 

inom denna verksamhet kan agera som goda ledare i sitt arbete. De faktorer som 

nämnts ovan påtalas ofta av media och yrkesverksamma, då ledarskap och 

samverkan inom offentlig sektor diskuteras. Utifrån detta väcktes ett intresse hos 

oss att få en fördjupad förståelse kring vad som främjar och hindrar ledarskap 

och samverkan mellan chefer på olika nivåer inom en organisation, då vi tror att 

det finns flera andra avgörande påverkansfaktorer än de som ofta omtalas av 

lekmän.  

1.2 Tidigare forskning 

1.2.1 Chefskap inom vård och omsorg 

Schartau (1993) vill med sin avhandling bidra med en mer omfattande teori 

kring chefskap, genom att inta ett mellanchefsperspektiv och fokusera på lägre 

chefer i offentlig sektor.  Hennes studie visar att mellancheferna i offentlig 

sektor spelar en viktig roll i implementeringen av politiska beslut. Viktiga 

variabler för mellancheferna tycks vara deras relation till överordnade chefen, 

ekonomsikt stöd från politiker, träning i chefskap samt rekrytering av passande 

chefer. Mellancheferna är beroende av den överordnade chefens stöd i arbetet. 

Schartaus studie visar att mellancheferna inte sätter överordnades vilja framför 

underordnades i så stor utsträckning som mellanchefsteorier påvisar. För att inte 

bli för beroende av sin överordnade chef använder sig mellanchefer av strategin 

att samla information från andra källor i omgivningen samt genom att skapa 

koalitioner med andra aktörer utanför organisationen. Det är dock viktigt för 

mellancheferna med ett stöd från överordnade chefer, då det gör det lättare för 

dem att hantera problematiska underordnade. Om inte cheferna kan hantera de 

motstridiga krav som ställs på dem riskerar de att tappa de underordnades 

förtroende och en informell ledare kommer då istället att ta över. Mellanchefer 

inom offentlig sektor har en speciell typ av handlingsfrihet, eftersom 

verksamhetsmålen ofta är vagt formulerade. De har dock en begränsad formell 
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auktoritet men med hjälp av deras expertkunskap och sociala kompetens kan de 

kompensera detta.  

Larsson (2008) har som huvudsyfte i sin avhandling att studera om och hur 

mellanchefer inom vård och omsorg kan arbeta med att organisera för en hållbar 

verksamhetsutveckling samt vilka förutsättningar de har och vilka mekanismer 

som möjliggör eller hindrar dem i detta arbete. Samtliga chefer i hennes studie 

betonade vikten av ett aktivt stöd från högre chefer och flera av mellancheferna 

ansåg att deras överordnade chefer missbrukade sin makt och inte var lyhörda 

för deras problem. Samspelet och samverkan mellan organisationens olika 

nivåer visade sig i denna avhandling vara en viktig förutsättning för 

utvecklingsarbete.  

Lindholm (2000) belyser chefskap och ledarskap hos sjuksköterskor i högre 

chefsbefattningar inom hälso- och sjukvården i sin avhandling. Det som 

framkommer av studien är att chefssjuksköterskorna och även chefsöverläkarna 

prioriterar att värna om sin grundprofession i förhållande till chefsrollen. 

Makten de besitter grundas i större utsträckning på kunskap än på den position 

de har. Hennes resultat visar att chefssjuksköterskorna är en arbetsgrupp som har 

stor press på sig, då de påverkas av både traditionell organisatorisk maktstruktur 

samt de olika krav som chefsbefattningen och grundprofessionen ställer. Ett 

problem som dessa chefer stöter på är enligt denna studie att de oftare blir 

bemötta som sjuksköterskor än som chefer. För att chefssjuksköterskorna ska få 

bästa förutsättningarna för att agera som chefer så bör det finnas en kontinuitet i 

chefsarbetet samt en kunskap hos dem kring yrkesområdet och utvecklingen av 

omvårdnaden.  

Öfverström (2008) har som syfte med sin avhandling att belysa hur chefsrollen 

och chefsarbetet konstrueras i sjukvårdens praktik, med fokus på läkare som 

verksamhetschefer. Det framkommer att flera av cheferna i studien använder sig 

av kollegor och chefer som förebilder men även som tydliga exempel på hur de 

själva inte vill vara i sin yrkesroll. Många av cheferna beskriver att de har gått in 

i chefsrollen med ambitionen att kunna fokusera på strategiska arbetsuppgifter 

för att förbättra kliniken. Detta arbete har dock sedan krockat med de vardagliga 

sysslorna som att finnas där för medarbetarna och att upprätthålla klinikens 

ordning. Hennes studie visar att verksamhetschefer är ensamma i sitt arbete och 

saknar det sociala stöd som de tidigare fått från kollegor. Gemenskapen cheferna 

emellan tycks vara svagt utvecklad. Genom att engagera sig i den kliniska 

verksamheten, det vill säga att ha direktkontakt med patienter, så finner 

verksamhetscheferna en gemenskap och kan samtidigt hålla sig uppdaterade om 

vad som händer i verksamheten. Detta leder till att den positiva aspekten i 

chefsarbetet blir det kliniska arbetet samt närheten till professionen. 

Kombinationen av både kliniskt arbete och chefskap gör dock att tiden inte 

räcker till för verksamhetscheferna och arbetet riskerar att inkräkta på den 
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privata tiden. De oklara gränserna och det otydliga arbetsinnehållet som 

mellanchefer har leder till att de får svårt att upprätthålla en stabil identitet.  

1.2.2 Kunskapslucka 

Wolmesjö (2005) tar upp hur de olika chefsnivåernas roller har förändrats inom 

offentlig sektor, i och med att många arbetsuppgifter och mycket ansvar har 

delegerats neråt och utåt i organisationen. Mycket forskning har gjorts kring 

ledarskap men då främst inom den privata sektorn. Hon menar därav att många 

ledarskapsideal inom offentlig sektor har hämtats från den privata sektorn. Detta 

kan dock vara problematiskt då dessa två organisationer ej tillhandahåller 

samma förutsättningar för deras chefer. Enligt Holmberg (i Wolmesjö, 2005) 

måste ny kunskap formas genom att enskilda aktörer, med erfarenhet från 

offentlig sektor, får beskriva och delge sin förståelse för begreppet ledarskap. 

Denna studie är av detta slag, då empirin hämtats från aktiva chefer inom 

landstinget. Det medför att vi hoppas kunna minska den kunskapslucka som 

finns inom detta forskningsområde.   

När vi hade läst flertalet avhandlingar rörande det område som vi ville 

genomföra en studie inom upptäckte vi att det fanns mycket forskning kring 

ämnet ledarskap. Vi hade dock stora svårigheter att finna tidigare forskning 

kring samverkan mellan chefer på olika organisatoriska nivåer. Det finns alltså 

en kunskapslucka och vår ambition är att med hjälp av denna uppsats bidra till 

att även denna blir mindre.  

1.3 Verksamhetsbeskrivning 
Ansvaret för hälso- och sjukvården i Sverige delas mellan stat, landsting och 

kommun (Hälso- och sjukvården i Sverige, 2007).  Staten är den instans som har 

det högsta ansvaret för hälso- och sjukvårdspolitiken. Vad som är landstingens 

respektive kommunernas uppgifter regleras i hälso- och sjukvårdslagen.  Denna 

lag är relativt öppen, vilket innebär att landstingen och kommunerna har stor 

frihet, då det gäller hur de vill organisera sina respektive verksamheter. 

Socialstyrelsen, som all hälso- och sjukvårdspersonal står under tillsyn av, är en 

myndighet som lyder under socialdepartementet.  Det finns 21 landsting i 

Sverige, vars främsta uppgift är att handha hälso- och sjukvården. 

Landstinget är en demokratiskt styrd organisation, som ska förverkliga de mål 

som politiker beslutat om (Reglemente för LiÖ, 2008), organisationens struktur 

förtydligas i bilaga ett. Det högst beslutande organet inom landstinget är 

lanstingsfullmäktige, vars uppgift är att fastställa långsiktiga visioner och 

strategier samt sätta de ekonomiska ramarna. Detta organ består av 101 

folkvalda ledamöter (Årsredovisning, LiÖ, 2008, 2009). Lanstingsstyrelsen samt 

hälso- och sjukvårdsnämnden har ett delat ansvar för att verkställa 

landstingsfullmäktiges beslut (Reglemente för LiÖ, 2008). Ytterligare en nämnd 

på samma nivå inom organisationen är regionsjukvårdsnämnden som samordnar 
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landstingen i Östergötland, Kalmar och Jönköping. Varje läns landsting har en 

landstingsdirektör som är den tjänsteman som har det övergripande ansvaret för 

samtliga verksamheter och ska stödja landstingets politiska organ.  

Landstinget i Östergötland består av nio olika centra med olika inriktningar och 

ansvarsområden (Årsredovisning, LiÖ, 2008, 2009). Vår studie ägde rum på ett 

av dessa centra, som består av tio olika enheter. Centrumchefen har det 

övergripande ansvaret för hela centrumet. Varje enhet i detta centrum har en 

verksamhetschef vardera, som har högsta ansvaret. De flesta av cheferna på 

denna nivå är läkare i grunden och samtliga kombinerar sitt chefsarbete med 

kliniskt arbete. Könsfördelningen är relativt jämn men antalet män är något 

större bland verksamhetscheferna. Det finns en eller två stycken 

vårdenhetschefer på varje enhet och de arbetar som första linjens chefer. Denna 

chefsgrupp består enbart av kvinnor där majoriteten är utbildade sjuksköterskor i 

grunden. I deras arbetsuppgifter ingår inget kliniskt arbete utan enbart 

chefsarbete.  

1.4 Syfte och frågeställningar 

1.4.1 Syfte  

Vårt syfte med denna studie är att belysa vilka förutsättningar för ett gott 

ledarskap, som chefer på tre olika nivåer inom Landstinget i Östergötland 

upplever att det finns inom organisationen. Vi har även för avsikt att studera 

vilka förutsättningar cheferna upplever att det finns för att samverkan dem 

emellan ska upplevas som god. Vi vill utöver detta belysa vilka hinder som finns 

för att ett gott ledarskap och en god samverkan i den studerade verksamheten 

ska kunna infinna sig. 

 1.4.2 Frågeställningar 

1. Vilka förutsättningar för ett gott ledarskap upplever cheferna att det finns 

i den studerade verksamheten idag?  

 

2. Vilka förutsättningar för en god samverkan mellan de tre studerade 

chefsnivåerna upplever cheferna att det finns i den studerade 

verksamheten idag?  

 

3. Vilka faktorer upplever cheferna att det finns idag i den studerade 

verksamheten som hindrar att ett gott ledarskap och en god samverkan 

mellan de tre studerade chefsnivåerna ska kunna uppstå? 

1.5 Centrala begrepp 

1.5.1 Ledarskap och chefskap 

I så gott som all den litteratur som vi har läst görs en åtskillnad mellan 

begreppen ledarskap och chefskap. Chefskap definieras som en formell position 
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medan ledarskap kopplas till ledning av följare (Hagström, 1990; Wolmesjö, 

2005). Kotter (1999) beskriver ledarskap som något mjukt och varmt som utgår 

ifrån människorna och kulturen i organisationen. Chefskap däremot menar han 

är hårt och kallt och det fungerar med hjälp av hierarkier och system. Det måste 

finnas en balans mellan chef- och ledarskap för att en sund organisation ska 

kunna skapas. Yukl (2006) menar att det finns ledare som inte är chefer och 

chefer som inte är ledare. Vi kommer i vår studie att slå samman dessa 

definitioner och använda begreppen parallellt med varandra. Detta då vi 

definierar begreppen chef- och ledarskap som nära knutna till varandra och vi 

anser inte att det går att separera det formella chefskapet från det informella 

ledarskapet. I denna studie kommer vi, av praktiska skäl, att främst använda oss 

utav begreppet ledarskap, vilket enligt vår definition även innefattar chefskap.  

1.5.2 Samverkan 

Enligt Nationalencyklopedin (Samverka1, 2009) definieras att samverka som att 

handla eller fungera gemensamt för ett bestämt syfte. Svenska Akademiens 

ordbok (Samverka2, 2009) definierar begreppet som en sammanslutning av 

personer med strävan mot gemensamma mål. På Wikipedias hemsida 

(Samverkan, 2009) går att läsa att syftet med samverkan är att från början till 

slut vid beslutsfattande öka inflytandet och delaktigheten för arbetstagarna 

genom att de får möjlighet att vara medskapande och informerade. Detta för att 

få en ständigt framåtskridande utveckling av individen, arbetsplatsen och 

verksamheten. Vi utgår i denna studie ifrån dessa definitioner när vi använder 

oss av begreppet samverkan. Det vill säga att samverkan innefattar både 

individers handlande för ett gemensamt syfte och mål samt en strävan efter att 

öka arbetstagarnas delaktighet och inflytande vid beslutsfattande.  

1.6 Avgränsningar 
Ledarskap är ett mycket brett ämne som kan innefatta många komponenter, 

därav har vi valt att endast fokusera på vissa aspekter. Samverkan kopplat till 

ledarskap är något som vi kommer att betona i vår studie. Det hade kunnat vara 

intressant att göra en jämförelse mellan manliga och kvinnliga chefer, men detta 

är dock inte något som vi valt att göra i denna studie. De förutsättningar som vi 

kommer studera för att ett gott ledarskap och en god samverkan mellan chefer 

på olika nivåer ska kunna infinna sig är ej kopplade till individens personlighet 

utan främst till organisatoriska faktorer. Detta då vi utgår från ett sociologiskt 

perspektiv.   

1.7 Disposition 
I kapitel ett introducerar vi er till vårt valda studieobjekt och ämnesområde. Vi 

vill med bakgrunden och problemformuleringen förklara varför vårt fokus i 

denna studie är av intresse. Vi har valt att här ge en redogörelse för tidigare 

forskning i form av avhandlingar inom det ämne som vår studie berör. Det vill 

säga ledarskap inom offentlig sektor, främst inom vård och omsorg. 
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Anledningen till detta är att vi innan intervjuerna inte satte oss in i några teorier 

på grund utav vårt val av analysmetod. Vi koncentrerade oss istället på att läsa 

avhandlingar inom vårt problemområde för att på så vis få en bild av ämnet och 

dess problematik. I detta kapitel går det även att finna en beskrivning av den 

studerade verksamheten. Sedan presenteras syftet och frågeställningarna som 

studien utgår ifrån samt centrala begrepp och avgränsningar vi gjort i denna 

uppsats.                    

I kapitel två återfinns vår metoddel. Där ger vi er en utförlig guidning genom 

vårt arbete med denna uppsats, från upptakten och kontakten med vår 

uppdragsgivare till hur vi gick till väga vid bearbetningen och analysen av den 

insamlade empirin. Här återfinns även en beskrivning av den analysmetod som 

vi valt, samt de etiska ställningstaganden som vi tagit hänsyn till under arbetets 

gång. Tanken med detta kapitel är att skapa en helhetsbild över hur studien har 

genomförts. 

I kapitel tre redogör vi för vårt resultat som vi fått fram från de nio intervjuerna 

som vi genomförde. Vi har valt att presentera resultatet under tre rubriker, som 

är våra tre frågeställningar. Under dessa rubriker har vi sedan gjort kategorier 

utifrån det ämne som respondenterna berör. Detta har vi gjort för att resultatet 

ska kännas mer lättöverskådligt och för att ni som läsare ska få lättare att hänga 

med i arbetet, då dessa kategorier sedan återkommer i diskussionen. 

I kapitel fyra återfinns vår diskussion, där vi i metoddiskussionen reflekterar 

kring styrkor och svagheter med vårt val av metod i denna studie. I detta kapitel 

går även vår resultatdiskussion att finna och då vi har arbetat induktivt är det 

inte förrän här vi redogör för relevanta teorier och kopplar dem till studiens 

resultat. Våra frågeställningar besvaras här och slutsatserna som kan dras utifrån 

denna studie presenteras. Sist i detta kapitel blickar vi framåt och ger förslag till 

fortsatt forskning rörande ledarskap samt samverkan mellan chefer på olika 

nivåer.   
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2 METOD 
I detta kapitel ger vi er en utförlig beskrivning av hur vi har gått till väga under 

vår studie. Här presenteras delar som upptakt, urval, design och 

datainsamlingsmetod, deskriptiv kvalitativ innehållsanalys, induktiv ansats, 

bearbetning, analys och presentation av resultat samt etiska ställningstaganden.  

2.1 Upptakt  
Vi kom i kontakt med en personalchef på ett centrum inom Landstinget i 

Östergötland genom tilldelningen av mentorer till studenter i årskurs tre på 

Personal- och Arbetsvetenskapliga Programmet, vid Linköpings Universitet. När 

det sedan blev dags att börja med vår kandidatuppsats var vi intresserade av att 

skriva om ledarskap och vi frågade då vår kontaktperson om det fanns någon 

möjlighet att göra en studie kring detta ämne på det centrum där denne arbetade. 

Reaktionen på vår förfrågan var positiv och vi började därefter utforma vårt 

syfte och våra frågeställningar. Vi träffade sedan personalchefen och en HR-

konsult på centrumet för att diskutera kring studiens upplägg. Uppdragsgivaren 

har fått tycka till men har inte varit den part som fattat besluten, utan har istället 

gett oss fria tyglar att utforma studien. Denne har hjälpt oss genom att på ett 

tydligt sätt förklara hur verksamheten är uppbyggd och tack vare det kom vi 

bland annat tillsammans fram till hur urvalet skulle kunna göras på bästa sätt.  

Vår avsikt var att genomföra en upptäcktsorienterad studie och Kvale (1997) 

menar att ett av huvudsyftet med en sådan explorativ ansats är att upptäcka nya 

dimensioner av det studerade fenomenet. Det är viktigt att forskaren skaffar sig 

en god överblick över hela studien innan denne genomför intervjuerna. 

Uppsatsens upplägg planerade vi i ett tidigt skede och vi gjorde en tidsplan som 

vi följde mer eller mindre. Vi valde även att göra en utförlig genomgång av 

tidigare forskning innan datainsamlingen började, därav anser vi att vi på ett bra 

sätt erhöll denna helhetsbild.  

2.2 Urval 
Med hänsyn till den begränsade mängd tid vi hade till denna kandidatuppsats 

och vårt val av datainsamlingsmetod var vi tvungna att välja ut ett visst antal 

chefer från varje nivå. Vi var redan på ett tidigt stadium intresserade av att samla 

in data med hjälp av intervjuer. Det skulle i och med det bli ett allt för 

omfattande arbete att inkludera alla 23 chefer på centrumet i studien. Efter att ha 

rådfrågat vår handledare och en lektor vid Linköpings Universitet kom vi fram 

till att cirka tio intervjuer skulle kunna vara rimligt att genomföra. När vi fått en 

bättre bild av den studerade verksamhetens struktur samt utformat ett klarare 

syfte beslutade vi att vår urvalsgrupp skulle bestå av en centrumchef, fyra 

verksamhetschefer samt fyra vårdenhetschefer. Kvale (1997) menar att positiva 

egenskaper hos respondenterna i en intervjusituation exempelvis kan vara 

samarbetsvillighet, motivation och kunnighet. Vi upplevde att våra respondenter 
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hade dessa egenskaper, vilket dels kan ha berott på att vi gjorde ett strategiskt 

urval och dels på att vi på ett bra sätt informerade dem om studien innan 

intervjuerna genomfördes. 

Vår uppdragsgivare gjorde klart för oss att de tio enheterna inom det studerade 

centrumet ser något olika ut och för att få en urvalsgrupp som representerade 

hela centrumet på bästa sätt kom vi fram till att denne kunde hjälpa oss att göra 

ett strategiskt urval. Detta på grund av att vi inte ansåg oss ha tillräckligt stor 

kännedom om verksamheten för att göra det på egen hand. Det tänkta urvalet 

ansåg vår handledare skulle kunna bli fruktbart och han upplyste oss om att det 

gick bra att uppdragsgivaren gjorde urvalet om det gjorts utifrån uppställda 

kriterier, som går att beskriva och argumentera för. Vi såg inga skäl till att våra 

respondenters uppfattningar skulle skilja sig åt från de uppfattningar som de 

andra cheferna hade inom det studerade centrumet, då respondenterna kommer 

från olika stora kliniker och från avdelningar med slutenvård respektive 

mottagningar med öppenvård. Vi hoppas att vi på så vis lyckades fånga den 

mångfald av perspektiv som olika chefer kan ha. Vissa av vårdenhetscheferna är 

ensamma om sin position på deras klinik medan andra delar den med en kollega 

med samma befattning. Klinikerna tar emot patienter med olika förutsättningar 

och i vår urvalsgrupp ingår både kliniker där sjukvårdspersonalen kan avboka 

patienter eller kliniker där detta inte är möjligt på grund av deras patienters form 

av sjukdom. Anledningen till att vi tagit med centrumchefen i vår urvalsgrupp är 

att denne befinner sig i rakt uppåtstigande led över verksamhetscheferna och vår 

avsikt var att studera chefer på olika nivåer inom organisationen. Många av de 

frågor som vi ställde i intervjuerna tangerar personalchefens ämnesområde, men 

vi har valt att inte intervjua denne då denna chef inte har något direkt 

personalansvar och innehar en stabsfunktion. Detta innebär att tjänstepositionen 

är placerad bredvid den organisatoriska vertikala linjen.       

Vår uppdragsgivare informerade samtliga chefer om vår uppsats i samband med 

ett chefsmöte, därefter mejlade denne de nio stycken chefer som ingick i vår 

urvalsgrupp. I mejlet informerades de om att vi skulle komma att ta kontakt med 

dem via telefon för att bestämma tid för intervju. Vi fick sedan en lista med 

namn, telefonnummer och mejladresser till de utvalda cheferna. Samtliga 

respondenter kunde vi nå per telefon förutom en, som vi då istället bokade en tid 

för intervju med via mejl. Under telefonsamtalet gav vi dem möjlighet att ställa 

eventuella frågor kring studien. Vi skickade även ett mejl till samtliga med 

information om vilka vi var, studiens syfte och frågeställningar, att deltagandet i 

studien var frivilligt samt hur den insamlade empirin skulle komma att 

behandlas, se bilaga två. 
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2.3 Design och datainsamlingsmetod 

2.3.1 Intervjuer 

Vårt tidiga intresse av att göra en kvalitativ studie grundas i att vi tidigare gjort 

en kvantitativ studie och därav kändes det lärorikt att få erfara en annan typ av 

metod i denna studie. Den främsta anledningen till vårt val av 

datainsamlingsmetod är dock syftets utformning och vår vilja att göra en 

explorativ studie med inspiration från fenomenologin. En kvalitativ studie 

handlar enligt Starrin (1994) om att identifiera och bestämma kända eller icke 

kända företeelser, egenskaper och innebörder. Detta med avseende på variation, 

strukturer och processer, i detta fall rörande de förutsättningar eller hinder som 

finns för ett gott ledarskap och en god samverkan mellan chefer på olika nivåer i 

den studerade organisationen.  

Kvale (1997) menar att intervjuaren ska gå in förutsättningslöst i 

intervjusituationen och inte på förhand ha utformade kategorier och 

tolkningsscheman. Det är viktigt att ta i beaktande hur intervjuarens kunskap 

och känslighet för ämnet kan komma att påverka de svar som ges från 

respondenten. Vi försökte ha en så förutsättningslös ansats som möjligt och 

valde medvetet att inte fördjupa oss i teorier innan vi hade genomfört samtliga 

intervjuer. Detta då vi inte ville färga respondenternas uttalanden av vår egen 

förkunskap kring det studerade området. Vårt val att göra kvalitativa intervjuer 

tror vi var positivt, då det gav ett djup som eventuellt inte skulle kunna ha nåtts 

med hjälp av en annan form av datainsamlingsmetod.  

2.3.2 Utformning av intervjuguide 

Enligt Starrin och Renck (1996) kräver de flesta former av kvalitativa intervjuer 

någon form av intervjuguide. Det är av vikt att forskaren ser över litteratur som 

behandlar det aktuella ämnet samt klargör målsättningen och karaktären på 

studien vid utformningen av intervjuguiden. Innan vi gjorde frågorna gick vi 

igenom en rad avhandlingar rörande vårt valda ämnesområde. Vi utgick även 

från vårt syfte och våra frågeställningar vid utformningen av intervjuguiden, 

vilket medförde att frågorna fokuserades på vårt valda problemområde. Starrin 

och Renck (1996) skriver att en kvalitativ intervju förutsätter att frågorna till en 

början är så öppna som möjligt, då forskaren är ute efter att få så spontana svar 

som möjligt. Vi valde att i vår intervjuguide ha öppna frågor där respondenterna 

gavs frihet att tala fritt kring de ämnen som studien fokuserar på, se bilaga tre. 

Anledningen till det var att vi ville få spontana svar från de intervjuade. Vi lät 

inte respondenterna ta del av vår intervjuguide innan intervjuerna, av samma 

anledning. Utöver de öppna frågorna valde vi att ha ett antal underfrågor som vi 

kunde använda oss utav i de fall då respondenterna inte var så pratsamma eller 

då de lämnade ämnet.  
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Frågorna i en intervjuguide kan enligt Kvale (1997) antingen vara bindande till 

sin ordningsföljd eller så kan det vara upp till intervjuaren att själv bestämma 

hur strikt denne vill följa guiden, detta beroende på intervjuns upplägg. Denne 

skriver även att vid en kvalitativ intervju är intervjufrågorna semistrukturerade, 

vilket innebär att det finns möjlighet för intervjuaren att ändra frågornas 

ordningsföljd och form under själva intervjun. Detta om respondenternas svar 

kräver detta. Vår intervjuguide började med ett antal strukturerade 

bakgrundsfrågor, detta för att vi ville få respondenterna att slappna av och 

komma in i intervjusammanhanget. Sedan följde frågor kring ämnet ledarskap 

samt samverkan. Dessa frågor var av öppen karaktär, vilket medförde att vi inte 

innan kunde veta om respondenterna skulle komma att beröra frågor som kom 

först senare i intervjuguiden. Detta gjorde att vi inte var helt bundna av 

ordningsföljden av frågorna i guiden utan tog frågorna där de passade in bra i 

samtalet. Vi hade dock guiden att gå efter i de fall där respondenten svävade 

iväg från ämnet. 

Starrin och Renck (1996) skriver att det är viktigt att intervjuaren inte använder 

känsloladdade ord i intervjun, då det kan leda till negativa reaktioner. Det är 

även viktigt att undvika frågor med dubbla betydelser, komplicerade frågor eller 

svåra ord under intervjun. Dessa aspekter tog vi i beaktande under utformningen 

av intervjuguiden. Vi valde även att innan skriva upp förklaringar på frågorna 

som vi kunde säga i de fall då respondenterna inte först förstod frågan. 

2.3.3 Genomförandet av intervjuer  

Intervjuerna genomfördes under en relativt kort tidsperiod på ungefär en vecka i 

ett tidigt skede av uppsatsarbetet. De ägde rum antingen på respondenternas 

kontor eller i ett konferensrum på dennes klinik. Vi gav dem möjlighet att själva 

välja plats, på grund av att de har ett pressat tidsschema och då vi hoppades att 

detta skulle göra dem mer bekväma i situationen. Intervjuerna tog mellan 30-90 

minuter att genomföra. Vi valde att båda delta vid samtliga intervjuer. Detta då 

vi inte var några vana intervjuare och såg det som en fördel att vara två, då vi 

kunde komplettera och stötta varandra med följdfrågor. Innan vi började ställa 

intervjufrågorna frågade vi respondenterna om det gick bra att vi spelade in 

intervjun på den bandspelare som vi hade med oss, vilket samtliga gav sin 

tillåtelse till. Kvale (1997) menar att användandet av en bandspelare under 

intervjusituationen gör att intervjuaren bättre kan fokusera på ämnet och 

dynamiken i intervjun. Genom att banda intervjun blir det även möjligt för 

intervjuaren att gå tillbaka och lyssna om det var något som denne missade 

under själva intervjun. Vårt skäl att använda bandspelare var att vi ansåg att det 

skulle bli alltför svårt att hänga med och anteckna för hand, då vi anade att 

intervjuerna skulle bli relativt långa och då vi inte var några vana intervjuare så 

behövde båda vara aktiva lyssnare under hela intervjun. Kvale (1997) skriver att 

för att inspelningskvaliteten ska bli så god som möjligt krävs det att mikrofonen 

är tillräckligt nära båda deltagarna. Vi valde att placera bandspelaren på mitten 
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av bordet där vi satt, detta för att vi skulle få bästa möjliga ljudupptagning från 

både oss själva och respondenterna. Innan vi satte igång bandspelaren frågade vi 

även om respondenterna hade några frågor gällande intervjusituationen, studien 

eller om det var något annat denne ville ta upp.  

Intervjuerna startade sedan med att vi ställde de inledande bakgrundsfrågorna. 

Efter dessa började vi ställa de övriga frågorna. Ett kvalitetskriterium som Kvale 

(1997) tar upp är bland annat vikten av att följa upp och tolka respondenternas 

uttalande under tiden som intervjuerna pågår. Dessa tolkningar bör bekräftas 

under intervjuerna och spontana samt omfattande svar är positivt. Vi försökte att 

få bekräftelse på våra tolkningar av respondenternas utsagor under intervjuernas 

gång genom att ställa det som Kvale (1997) benämner som uppföljningsfrågor 

och sonderande frågor. Detta för att på så vis försäkra oss om att vi hade 

uppfattat deras svar på rätt sätt. Starrin och Renck (1996) skriver om hur lätt det 

är att respondenten i en intervjusituation glider ifrån ämnet och att det då är upp 

till intervjuaren att åter få respondenten koncentrerad på det ämne som intervjun 

är tänkt att beröra. I de fall då respondenterna svävade ut från ämnet försökte vi 

att styra tillbaka intervjun mot det vi ville ha svar på. Kvale (1997) nämner att 

det är viktigt att intervjuaren inte låter intervjun bli som ett korsförhör, utan 

tillåter respondenten att vara tyst och reflektera över sina svar. Vi försökte att 

tänka på detta under våra intervjuer, för att få respondenterna att kanske om 

möjligt komma på något mer denne ville säga i frågan. 

Kvale (1997) skriver att det i slutet av intervjun kan råda en viss spänning och 

att den intervjuade kan undra över intervjuns syfte och hur den kommer att 

användas. Vi avslutade våra intervjuer med att vi stängde av bandspelaren och 

lät respondenterna ställa eventuella frågor rörande studien. Hur de sedan skulle 

få ta del av det färdiga resultatet var även det information som vi delgav dem 

innan vi gick. 

2.4 Bearbetning, analys och presentation av resultatet  

2.4.1 Fenomenologi som inspiration 

Fenomenologi utgår från en deskriptiv ansats, vilket innebär att forskaren söker 

en djupare förståelse för människors upplevelser och beskrivningar av olika 

fenomen (Kvale, 1997). Tyngdpunkten inom fenomenologin ligger på 

individens egna upplevelser och inte på objekten i sig. Vi var intresserade av att 

undersöka de studerade chefernas subjektiva uppfattningar av ledarskap och 

samverkan dem emellan och vi har varit inspirerade av fenomenologin under 

vårt uppsatsarbete. 

Kvale (1997) menar att forskaren, enligt fenomenologin, ska bortse från sin egen 

förförståelse. Detta innebär dock inte att dennes förutfattade meningar helt 

utesluts, utan att forskaren istället är medveten om sina egna kunskaper och sin 

förförståelse när denne beskriver ett fenomen. Vi hade i och med vår utbildning 
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en viss förförståelse rörande det ämnesområde som vi skulle studera, det vill 

säga ledarskap och samverkan. På grund av detta var det viktigt för oss att under 

arbetet med denna uppsats behålla vår medvetenhet kring denna aspekt, för att 

inte låta resultatet färgas av oss själva.   

2.4.2 Deskriptiv kvalitativ innehållsanalys 

Med inspiration från fenomenologin valde vi att göra en deskriptiv kvalitativ 

innehållsanalys av vår insamlade data. Utmaningen vid kvalitativ analys menar 

Patton (2002) är att behandla den stora mängden data som samlats in. Det 

inkluderar reducering av råmaterialet, åtskillnad mellan väsentlig och oväsentlig 

data, identifiering av mönster samt utformning av ett tillvägagångssätt för att 

kommunicera essensen av det som framkommit ur data. Problemet är att det 

finns få gemensamma regler för hur en kvalitativ analys ska gå till och därav är 

den kunskap och skicklighet, som den som ska utföra analysen besitter, dess 

största styrka och svaghet. De som gör en analys har en skyldighet att redogöra 

för genomförandet av den på ett så ärligt och utförligt sätt som möjligt i den 

färdiga slutprodukten, vilket vi har för avsikt att göra i detta avsnitt.  

Den första delen av fältarbetet brukar enligt Patton (2002) vara explorativ och 

styras av den data som samlas in. I ett senare skede av datainsamlingen inriktas 

arbetet på att fördjupa förståelsen av de mönster som kan skönjas i empirin, och 

på så sätt bekräftas eller förkastas de. Analysarbetet startar redan under tiden 

som forskaren samlar in data, då denne uppmärksammar och följer upp insikter 

som uppstår, under datainsamlingsförfarandet. Forskaren bör dock akta sig för 

att dra alltför snabba slutsatser och på så vis förlora sin öppenhet i studien. 

Under den period som vi genomförde intervjuer transkriberade vi parallellt de 

intervjuer, som vi hade gjort, när det fanns ledig tid. Vi reflekterade över det 

som hade sagts i de genomförda intervjuerna och tog med oss den kunskapen till 

nästa intervju, för att kunna fråga vidare kring intressanta aspekter som hade 

framkommit i föregående intervjuer.  

Analysen bör enligt Patton (2002) starta med att forskaren skaffar sig en 

överblick av helheten i det datamaterial denne har samlat in och att denne 

utreder om ytterligare kompletterande data behöver samlas in. Innehållsanalys 

används i allmänhet för att reducera kvalitativ data och nästa steg i analysen är 

att identifiera nyckelord, termer och typiska företeelser för den studerade 

gruppen. Analysen involverar att identifiera, koda, kategorisera, klassificera och 

namnge de mönster som framträder tydligast i data. Vi gjorde på detta sätt och 

rubrikerna i resultatavsnittet är de kategorier som vi fann. Vi valde att presentera 

dessa med hjälp av text som sammanfattar de viktigaste aspekterna av det som 

framkom under intervjuerna. Vår indelning av empirin i olika kategorier har vi 

styrkt genom att citera respondenterna. I citaten återfinns vissa tecken med olika 

innebörd. Tre punkter innebär att citatet är avklippt antingen i början eller i 

slutet. I de fall där vi har satt ihop två osammanhängande uttalanden från en och 
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samma person har vi markerat detta med /…/. När namn eller kön har uttalats 

har vi ersatt dessa med xx eller yy för att behålla anonymiteten för de omtalade. 

I citaten har vi gjort om vissa ord från talspråk till skriftspråk, då vi anser att de 

på så vis blir mer förståeliga. Innebörden är dock fortfarande den samma. Vi 

valde att organisera analysen utifrån våra tre frågeställningar på grund av att vi 

ville behålla den röda tråden genom hela uppsatsen.  

Grunden i kvalitativ analys och rapportering menar Patton (2002) är så kallade 

thick descriptions, vilka beskriver människor och platser på ett detaljerat och 

konkret sätt. Det leder till att läsarna av en studie kan göra egna tolkningar av 

empirins innebörd och betydelse. Vår avsikt var att detta skulle bli möjligt i och 

med vårt valda sätt att presentera resultatet. Patton (2002) gör en åtskillnad 

mellan att beskriva och tolka datamaterialet. Beskrivningen måste komma först i 

ordning och därefter kan tolkningar göras och frågor av varför-karaktär besvaras 

samt resultatet tillskrivas betydelse. Dessa två olika delar av analysen har vi 

separerat och presenterar dem i resultat- respektive diskussionskapitlet. När 

forskaren ska analysera intervjuer menar Patton (2002) vidare att denne kan 

välja mellan att analysera varje respondents svar för sig eller att göra en 

gemensam analys av samtliga svar. Genom att slå samman de olika intervjuerna 

kan centrala aspekter belysas ur olika perspektiv. Det är relativt lätt att göra då 

forskaren använder sig av en standardiserad intervjuguide, vilken kan fungera 

som ramen vid deskriptiv analys, om den är välgjord. Vi valde att slå samman 

samtliga respondenters svar och hade stor nytta under analysen av att vår 

intervjuguide var väl utformad, då den gav oss givande data och gav ramar åt 

vår studie.  

2.5 Induktiv ansats 
Glaser och Strauss (i Alvesson & Sköldberg, 2008) anser att den deduktiva 

ansatsen lätt tappar kontakten med empirin och därmed verkligheten. Genom att 

använda sig av ett induktivt tillvägagångssätt så menar Glaser och Strauss att 

detta undviks och teorin blir användbar då den hämtats ur verkligheten. 

Teoriernas bruksvärde är av stor vikt och forskarens vilja är att teorierna ska 

fungera i praktiken, vilket grundar sig i en betoning av nyttan. Vi valde att 

arbeta induktivt, då vi hade en explorativ ansats. Det var av denna anledning, 

som vi valde att inte göra någon genomgång av relevanta teorier för vår uppsats 

innan vår empiri var insamlad och bearbetad, utan endast gjorde en översikt av 

tidigare forskning. Vi har därav ingen teoretisk referensram utan kopplade 

samman vårt resultat med teorier och förde en diskussion kring detta i 

diskussionskapitlet, för att sedan kunna dra våra slutsatser som vi kom fram till i 

denna studie. Detta är även anledningen till att vi presenterar tidigare forskning i 

kapitel ett. Litteratur med väsentliga teorier sökte vi efter på Humanistisk- 

samhällsvetenskapliga biblioteket på Linköpings Universitet samt på Linköpings 

Statsbibliotek.  
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2.6 Etiska ställningstaganden 
Vetenskapsrådet ställer fyra huvudkrav på samhällsvetenskaplig forskning för 

att individskyddskravet ska kunna uppfyllas (Forskningsetiska principer, 2002). 

Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Vi bad vår uppdragsgivare att informera våra respondenter om 

studiens syfte, att deltagandet var frivilligt och att allt datamaterial skulle 

behandlas konfidentiellt. När vi sedan själva tog kontakt med våra respondenter 

informerade vi återigen om dessa etiska aspekter via mejl för att försäkra oss om 

att denna information hade nått alla i vår urvalsgrupp och på så viss anser vi oss 

ha uppfyllt informationskravet och samtyckeskravet. Vi har valt att inte 

anonymisera vilken organisation det var som vi studerade då detta är en mycket 

stor offentlig verksamhet. Vi ville däremot ej redogöra för vilket specifikt 

centrum inom denna organisation som vi har utfört vår studie på och vi 

avidentifierade respondenterna när vi citerade dem i uppsatsen. Anledningen till 

detta är att vi ville uppfylla konfidentialitetskravet och inte påverka 

respondenternas vilja att tala öppet i intervjuerna, då det alltid finns en risk för 

negativa konsekvenser för individerna om uttalanden går att spåra till specifika 

personer. Av denna anledning har vi heller inte i citaten angett vilken typ av 

chef det är som har gjort uttalandet. I och med att det var så få chefer från 

respektive nivå ansåg vi att det skulle medföra en risk att konfidentialiteten inte 

bibehölls om vi skulle ha gjort det. Vi valde även att ge intervjupersonerna ett 

slumpmässigt nummer vid citaten, som ej baserades på den ordningsföljd som 

intervjuerna gjordes i. Personalchefen och HR-konsulten som arbetar på det 

studerade centrumet hjälpte till med det strategiska urvalet och visste därav vilka 

som ingick i vår urvalsgrupp. Detta var dock respondenterna medvetna om, då 

det var personalchefen som tog den första kontakten med de utvalda cheferna. 

De band som vi spelade in intervjuerna på har bara vi två som har gjort denna 

uppsats fått lyssna på och dessa spelades över en kort tid efter det att vi var klara 

med transkriberingen. Utskrifterna av intervjuerna som vi använde oss av vid 

bearbetningen av empirin är även de förstörda. Nyttjandekravet har vi uppfyllt, 

då vi enbart har använt det insamlade datamaterialet för forskningsändamål och 

ingenting annat. 
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3 RESULTAT  
I detta kapitel kommer att vi redogöra för det resultat som vi har fått fram från 

de nio intervjuer som vi genomförde. Presentationen delas in i tre avsnitt 

rörande förutsättningar för ett gott ledarskap och samverkan mellan chefsnivåer 

samt vilka hinder som finns för detta i den studerade verksamheten. Det vill 

säga våra tre frågeställningar. 

3.1 Vilka förutsättningar för ett gott ledarskap upplever cheferna 

att det finns i den studerade verksamheten idag?  

3.1.1 Stort handlingsutrymme 

I intervjuerna med respondenterna så framkom det att det finns flera goda 

förutsättningar i organisationen, för att de ska kunna vara goda ledare. Den 

förutsättning som är mest utmärkande och som nämndes av flertalet 

respondenter, är den stora frihet och det stora handlingsutrymme med mycket 

ansvar och befogenheter som de intervjuade cheferna upplever sig ha inom deras 

respektive klinik. Det är bland annat frihet i form av flexibel arbetstid och så 

länge de håller sig inom budgetens ramar så kan de påverka klinikens 

verksamhet i stor utsträckning och lägga upp arbetet som de vill. 

” … vår klinik den är liksom som en båt va och på den båten så bestämmer vi och 

kan styra väldigt mycket…” (IP 7) 

 

”… det är ju upp till mig att jag bara fullgör min mitt uppdrag så gör jag ju det 

under ganska så stor frihet…” (IP 8) 

3.1.2 Stort utbud av ledarskapsutbildningar 

Det framkommer att det finns ett stort utbud av längre ledarskapsutbildningar 

och kortare kurser, så kallade moduler, som är på frivillig basis, att tillgå. 

Cheferna har möjlighet att gå utbildningar som anordnas i landstingets regi, åka 

på kurser i olika städer, delta då det anordnas ledardagar samt läsa kurser på 

universitet. Det finns en ledarskapsutbildning för nya chefer och en för erfarna 

chefer som de erbjuds att gå efter sex år på sin tjänst. En möjlighet till 

befattningsutveckling finns även att tillgå. Det förekommer även ett samarbete 

kring ledarskapsutbildningar med Huddinge Universitetssjukhus och 

Universitetssjukhuset i Örebro. Det har gjorts en satsning på vårdenhetscheferna 

och numera anordnas det heldagar med utbildning inom ledarskap för dem. Det 

uppfattas som positivt att i och med dessa tillfällen få möjlighet att träffa andra 

chefer i liknande situation och med liknande erfarenheter av ledarskap. En 

respondent menar att mentorskap för mer oerfarna chefer och handledning för de 

underställda medarbetarna kan vara ett sätt för chefer att uppnå både personlig 

utveckling samt en närhet till det dagliga arbetet i verksamheten. Ett annat sätt 

att uppnå detta är enligt en chef att ha utvecklingssamtal och lönesamtal med 

sina underställda, som denne anser är väldigt givande. 
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”Ja alltså det är ju massor av kurser som man kan gå på…” (IP 5) 

”… den var väldigt, väldigt bra, den var på en bra nivå var jättebra att träffa 

kollegor som var, hade ungefär lika kort erfarenhet som en själv man kunde delge 

saker och ting /…/ så det gav mig jättemycket” (IP 8) 

3.1.3 Stöd i arbetet 

Ytterligare en förutsättning för ett gott ledarskap som nämnts av flertalet 

respondenter är stödet som de får från centrumledningen. Några av cheferna 

nämner att det inte är några svårigheter att få till en diskussion med 

centrumledningen kring relevanta frågor och att de upplever det som positivt att 

de får delge sina synpunkter innan många beslut fattas. Flera av cheferna 

upplever att de utan problem kan kontakta centrumets stab via telefon, då de har 

frågor eller problem rörande exempelvis personal, ekonomi eller något annat 

område som staben har god kännedom kring. En annan form av stöd som tas upp 

är centrumledningens förmåga att säga ifrån då någonting är fel, vilket ses som 

positivt av en respondent. En annan respondent menar att stödet från staben har 

bidragit till att denne kan tänka sig att skriva på ett nytt fyraårigt förordnande.  

”… har jag ju den relationen till folket i staben att är det något jag vill då ringer 

ju jag upp och tar mig det jag vill ha för då måste jag ha hjälp om det är så /…/ 

jag är inte lämnad ensam på nått sätt.” (IP 1) 

 

”… stödet i dom så att säga formella delarna det är ju väldigt bra från staben, 

både den ekonomiska och HR-sidan så att säga, det hade man inte klarat sig utan 

riktigt.” (IP 7) 

 

Cheferna uttrycker att de får ett gott stöd både från sin närmast överordnade chef 

men även från underordnade och jämbördiga chefer inom respektive klinik i de 

fall det förekommer.  

”… jag har ett väldigt gott samarbete med min chef /…/ vi har ett väldigt 

okomplicerat samarbete…” (IP 2) 

”…XX (underordnad chef) och jag har en väldigt nära relation vi pratar om allt 

som har med jobbet att göra /…/ vi stöttar varandra jättemycket både när det är 

det som är bra och när det är det som är tråkigt…” (IP 1)  

”Jag har fått en ny kollega som det fungerar väldigt, väldigt bra att jobba med 

/…/ vi bollar väldigt mycket hon och jag tillsammans /…/ min kollega och jag är 

väldigt överens…” (IP 8) 

Andra former av stöd som finns att tillgå i organisationen och som av cheferna 

upplevs som förutsättningar för ett gott ledarskap är grupphandledning, 

mentorskap, personliga coacher, vårdledarforum för vårdenhetschefer, nätverk 

med andra chefer samt företagshälsovård. Grupphandledningen under ledning av 

en beteendevetare samt vårdledarforumet har medfört att chefer på samma nivå 

fått möjlighet att diskutera gemensamma problem och dela erfarenheter samt fått 
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verktyg att ta hjälp av i sitt arbete. Dessa effekter har även uppstått tack vare 

nätverk som har skapats med hjälp av organisationen eller tillkommit på eget 

initiativ från cheferna. Vad gäller tillgång till mentor, personlig coach och 

företagshälsovård så har det utnyttjats i avsikt att ge stöd vid eventuella problem 

rörande yrkesrollen samt för att skapa personlig utveckling. 

”… jag har haft en coach nu under ett år typ. Som faktiskt varit bättre än jag 

trodde det skulle vara.” (IP 9) 

”… jag har en mentor /…/ jag behöver en mentor dit jag kan gå och bara kasta ur 

mig saker och ting och höra hennes erfarenhets /…/ jag kan dela bördan med 

henne…” (IP 8) 

3.2 Vilka förutsättningar för en god samverkan mellan de tre 

studerade chefsnivåerna upplever cheferna att det finns i den 

studerade verksamheten idag?  

3.2.1 Hög ambitionsnivå 

En förutsättning, som flera av respondenterna nämner, för att en god samverkan 

ska kunna äga rum i verksamheten idag är att det finns en likartad 

ambitionsnivå, då det gäller detta, på samtliga chefsnivåer. Det som så gott som 

alla respondenter har gemensamt är att de anser att det viktigaste i verksamheten 

är att sätta patienten i fokus och skapa den bästa vården för dessa. 

”Ja det tycker jag sen kanske inte den ambitionsnivån tar sig fullt uttryck på eller 

den tar sig i uttryck på olika sätt under de olika förutsättningar som finns 

tidsmässigt…” (IP 3) 

”Ja ambitionen är jättebra och det vi har kommit långt tycker jag…” (IP 6) 

 ”Näe inte att jag vill mer min närmsta chef han, han har ju också väldiga 

ambitioner vad han vill göra…” (IP 8) 

3.2.2 Goda möjligheter att träffas och att kontakta varandra 

Vissa av respondenterna upplever att ett forum där kommunikation och utbyte 

av erfarenheter möjliggörs är alla de olika konstellationer av möten med grupper 

av varierande slag som förekommer. Dessa möten kan antingen vara planerade 

och kontinuerliga eller spontana och förekomma allt efter behov. Varannan 

vecka träffas centrumchefen och samtliga verksamhetschefer i ett 

ledningsgruppsmöte där dels information delges men även gruppdiskussioner på 

djupare nivå förekommer. Tidigare hade dessa möten en mer informativ 

karaktär, men centrumchefen nämner hur denne försökt ändra dessa möten och 

även chefsmötena till att även bli ett forum för diskussion. Detta är en 

förändring som har uppskattats av flera respondenter.  

”… dom har ju varit mycket utav, haft informativ karaktär tidigare men sist vi var 

och träffades så diskuterade vi i grupper /…/ det var väldigt roligt faktiskt /…/ 
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man lär ju känna varandra mer och det är ju alltid väldigt spännande att höra hur 

andra tänker…” (IP 2) 

Vårdenhetscheferna deltog tidigare i ledningsgruppsmötena, men så är inte fallet 

idag. Enligt centrumchefen medför en mindre ledningsgrupp att mer kärnfrågor 

kan diskuteras och att fler känner ett större engagemang i de flesta frågorna. 

Denne menar även att detta forum skapar ett nätverk för verksamhetscheferna 

och att de här kan få stöd samt lyfta problem. Chefsmöten där både centrumchef 

och samtliga verksamhetschefer samt vårdenhetschefer träffas förekommer 

även, dock inte en gång i månaden som tidigare utan numera tre gånger per 

termin. På vilket sätt och i vilken omfattning verksamhetscheferna och 

vårdenhetscheferna för respektive klinik träffas på tumanhand ser olika ut. Det 

kan ske från en gång i veckan till en gång varannan månad. Det förekommer 

utöver dessa även klinikledningsmöten allt från en gång i månaden till två 

gånger per termin. I dessa möten ingår respektive kliniks verksamhetschef och 

vårdenhetschef, alternativt vårdenhetschefer, samt andra yrkeskategorier inom 

kliniken, vilka dessa är varierar dock.   

”Var fjortonde dag har vi centrumledningsmöte, tre timmar så att det är, det 

räcker nog kan man säga.” (IP 7) 

”… jag tror ändå på mötesplatser för att där finns ändå möjligheter för 

människor att säga vad man tycker /…/ så skapar det ändå en dialog och man får 

veta saker och ting.” (IP 4) 

Förutom dessa formella möten så sker även mycket av kontakten cheferna 

emellan i informella möten. Det kan till exempel vara prat i korridoren, samtal i 

matsalen under lunchen eller spontana påhälsningar i varandras rum. För vissa 

fungerar dessa möten som ett fullgott substitut för minskningen av formella 

möten. Flera av respondenterna påvisar att tillgängligheten till chefer på olika 

nivåer är god, vilket gör det lätt för cheferna att vid behov kontakta varandra.  

”Ja vårdenhetscheferna har jag ju omkring mig här nästan varje dag va och dom 

träffar jag jättemycket /…/ man träffas när man träffas så att säga /…/ Vi 

samverkar ju allt efter behov kan man säga.” (IP 3) 

”Centrumchefen träffar jag, vi har ju sådana här verksamhetschefsmöten 

varannan måndag men sen träffar jag honom oftare än så, så att säga och nu 

kommer vi prata ihop oss i matsalen här idag.” (IP 5)  

Mycket av kommunikationen sker idag genom medier som telefon och mejl. 

Den utökade användningen av elektroniska kommunikationsverktyg har 

möjliggjort spridningen av en större mängd information i ett allt snabbare 

tempo. Det blir på så vis lätt för verksamhetscheferna att vidarebefordra 

information, bland annat från ledningsgruppsmötena till vårdenhetscheferna.  

Verksamheterna är till viss del utspridda geografiskt, vilket cheferna upplever 
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medför att möten blir svårare att arrangera och därav fyller kommunikationen 

via telefon och mejl en viktig funktion.  

”Verksamhetschefen där är ju som sagt mycket mejl och telefon eller korridorprat 

det är väl så som vi samverkar i stort…” (IP 8) 

”… man får rätt mycket mejl så kan man vidarebefordra mejl med någonting det 

kan vara vad som helst, en inbjudan till nått möte, till en kurs, nån ny förordning 

som ja va fasen som helst /…/ man har alltid möjlighet att kommunicera via e-

mejl…” (IP 3) 

3.2.3 Informationsspridning som följer linjestrukturen  

Den studerade verksamheten är en linjeorganisation, vilket innebär att det finns 

flera chefsnivåer i rakt uppåtstigande led. Flera påpekar vikten av att inte runda 

eller gå förbi någon utav chefsnivåerna vid kommunikation, utan i alla lägen 

först och främst ta kontakt med närmaste över- eller underordnade chef. Det 

framkommer inte att det är några problem att centrumchefen kommunicerar via 

verksamhetscheferna för att nå ut till vårdenhetscheferna. Centrumchefen 

uppger att skulle det inte vara en linjeorganisation med en chefsnivå emellan 

dem så skulle de ha mer direktkontakt. Några tar upp vikten av att respektera 

samt att ha förtroende för varandra då chefer ska samverka och detta kan främjas 

av att centrumet är relativt litet.  

”… ibland så är det väl så att jag tar direkt kontakt med vårdenhetscheferna om 

det är en specifik fråga men jag aktar mig för att göra det, för det är inte bra att 

runda en chefsnivå i en linjeorganisation om jag gör det så vet dom ju alltid om 

det.” (IP 9) 

”… jag går aldrig liksom hoppar över XX eller det ledet utan att förankra med XX 

/…/ man är lite uppfostrad så att man ändå stämmer av med XX som klinikchef 

innan man går vidare till YY.” (IP 6)  

3.2.4 Centrumchefens förståelse 

Flera av respondenterna menar att det är en förutsättning för samverkan att 

chefer på samtliga nivåer har god kännedom om den verksamhet de ska leda och 

en förståelse för varandras olika perspektiv. Centrumchefen har tidigare arbetat 

som läkare och verksamhetschef, vilket medför att denne är väl införstådd med 

den verksamhet denne leder och chefernas situation. Skulle centrumchefen vara 

tvungen att välja mellan att bli uppsagd av landstingsdirektören på grund av 

sprucken budget eller på grund utav de underställda chefernas bristande 

förtroende så skulle han välja det förstnämnda. Denne anser att det är mycket 

viktigt att ha förtroende hos sina underställda. 

”… xx är ju inte själv kliniskt aktiv sen rätt många år tillbaks så är ju liksom, han 

är ju en ren administratör idag då då men xx vet ju en del om vad det handlar om 

eftersom han jobbat själv som läkare en gång i tiden.”  (IP 3) 

”Jag tror också det är av att jag har nytta av att jag är läkare och har varit 

verksamhetschef så att jag har. Ja man har en helt annan förståelse för 
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verksamhetens villkor då än att man kommer bara utifrån utan att ha jobbat.” (IP 

9) 

3.3 Vilka faktorer upplever cheferna att det finns idag i den 

studerade verksamheten som hindrar att ett gott ledarskap och en 

god samverkan mellan de tre studerade chefsnivåerna ska kunna 

uppstå?  

3.3.1 Brist på tid och pengar 

De mest påtagliga hinderna för att cheferna ska kunna bedriva ett gott ledarskap 

och för att en god samverkan ska kunna uppstå har med tillgången till tid och 

pengar att göra. Samtliga respondenter upplever tidsbristen och den pressade 

ekonomiska situationen som ett problem. Det är dessa faktorer som begränsar 

dem i deras arbete mest, vilket dock är svårt för cheferna, på de nivåer som vi 

har studerat, att påverka.   

”… det blir ju ganska trist när man på möte efter möte matas med det här om 

dålig ekonomi /…/ och som har blivit ännu sämre nu gör ju att man blir 

begränsad och att man tappar styrfart för att man inte har pengar till det som 

man kanske skulle vilja…” (IP 8) 

”… så att man kunde ägna sig åt andra saker än att bara räkna pengar för det 

har varit väldigt mycket nu gör vi ju det också andra saker vi räknar inte bara 

pengar men hela tiden finns det ju där någonstans va i bakhuvudet att pengarna 

måste räcka…” (IP 1) 

”… jag har inte tid /.../ vad som är det största hindret det är ju att jag inte hinner 

med riktigt…” (IP 5)   

De begränsningar som den dåliga ekonomin leder till yttrar sig i personalbrist, 

anställningsstopp, för många underställda, övertidsarbete, för lite 

utvecklingsarbete, dåliga lokaler, kortsiktighet samt revirtänkande. Den strama 

budgeten medför att verksamhetscheferna inte kan anställa tillräckligt många 

läkare och får därav täcka upp mycket av läkarbehovet själva. Det finns heller 

ingen ekonomisk möjlighet att anställa någon som skulle kunna avlasta cheferna 

och hjälpa dem med diverse administrativa uppgifter, som samtliga respondenter 

har sagt vore önskvärt. Bristen på tillgång till personal leder till att cheferna blir 

överbelastade och övertidsarbete är mer standard än undantag. I dagsläget råder 

det anställningsstopp inom Landstinget i Östergötland, vilket innebär att ingen 

personal får anställas utan centrumchefens godkännande.  

”… det jag hade velat göra var väl att vi hade varit fler anställda läkare för då 

hade jag inte behövts och det hade väl varit på ett sätt bättre…” (IP 1) 

”… det optimala vore att ha en bra person, antingen en administrativ stödperson 

eller en biträdande vårdenhetschef som jag trivdes väldigt bra ihop med och hade 

som bollplank /…/ och liksom driva utvecklingen tillsammans. Det vore nog 

önskedrömmen…” (IP 6) 
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”… man jobbar ju inte mindre än 40 timmar per dag per vecka gör man inte./…/ i 

snitt kanske man jobbar ett par timmar mer varje dag. /…/ känner man ju alltså 

dåligt samvete hemma /…/ att man är borta så mycket som man är, och svårt att 

ibland koppla av jobbet när man är hemma också. (IP 4) 

Flertalet nämner att de skulle behöva delegera arbetsuppgifter till någon, men 

problemet är att det inte finns någon att delegera till. En av respondenterna 

menar att sjukvårdspersonal i allmänhet är dåliga på att delegera och det finns en 

mentalitet som säger att de inte ska lägga över så kallade mindre stimulerande 

arbetsuppgifter på andra. Det viktiga är enligt en annan respondent att det finns 

en tydlig rollfördelning mellan cheferna. Detta för att alla ska veta vem som ska 

göra vad och att med den vetskapen sedan våga släppa saker till andra och lita 

på att de kan utföra uppgiften lika bra som de själva.   

”… jag har ju inte så mycket att delegera till det är det som är problemet /…/ vi 

har inte råd att ha en syrra eller någon annan person som har det…” (IP 1) 

”… tydlig rollfördelning också skulle jag vilja säga och att man inte så att säga 

går in på någon annans mandatområde.” (IP 5) 

Problemet med för många underställda gäller främst för vårdenhetschefer, vilket 

leder till att utvecklingssamtal, lönesamtal och konflikter bland personalen tar 

allt för mycket tid i anspråk. Tid som egentligen skulle behöva ägnas åt andra 

uppgifter. Antalet underställda kan vara så stort som 70 stycken och en av 

respondenterna menar att det finns forskning som visar att chefer absolut inte 

bör ha personalansvar för mer än 20 stycken.  

”… jag har ganska många underställda /…/ alltså det är ju lite för mycket på så 

sätt att, ja det är ju inte för mycket såhär till vardags, men när man ska ha 

utvecklingssamtal och så då är det lite för många…” (IP 4)    

Några av respondenterna tar upp att de lokaler som finns att tillgå är bristfälliga, 

med avseende på utrymme och arbetsmiljön i övrigt samt möjligheten att uppnå 

en hög effektivitet i verksamheten. 

”… jag skulle önska att vi hade nya lokaler där man kunde på ett ännu effektivare 

sätt utnyttja de läkare som finns /…/ lokaler som är anpassade till den verksamhet 

som man bedriver…” (IP 1) 

En annan viktig aspekt som påverkas negativt av den ekonomiska situationen 

och tidsbristen är utvecklingsarbetet. Mycket av arbetstiden måste ägnas åt så 

kallade brandkårsutryckningar eller andra oplanerade händelser på kliniken som 

cheferna måste ta tag i och det strategiska arbetet får då stå tillbaka många 

gånger. Detta medför att en stor del av chefernas arbete fokuseras på kortsiktiga 

istället för på långsiktiga lösningar. Centrumchefen menar att patienterna i 

många fall prioriteras av de verksamma cheferna istället för utvecklingsarbete av 

vårdprocessen, vilket denne ser som negativt i det långa loppet.  
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”… det kan vara väldigt kortsiktiga saker eller snabbt att det ska gå snabbt och 

sådär…” (IP 8) 

”… vi skulle ha möjlighet att jobba mer långsiktigt, och få lite lugn och ro någon 

gång. Inte bara kasta oss ut i räddningsaktioner. Jag tror långsiktighet och lite 

lugn och ro tror jag vore väldigt skönt.” (IP 5) 

Respondenterna upplever även att det finns en viss konkurrens mellan 

klinikerna, på grund av de begränsade ekonomiska resurserna och de ständiga 

hoten om nedläggningar. Några av cheferna påpekar att det i och med detta 

uppstår ett slags revirtänkande.   

”… då kan det bli att man diskuterar att få lägga ner en verksamhet, men då blir 

det ju väldiga och det är tufft, alla kämpar ju för sin klinik och sin specialitet och 

sin sak…” (IP 6) 

3.3.2 Ständiga prioriteringar 

Det strategiska arbetet får stå tillbaka när cheferna, på grund utav tidbrist, 

tvingas göra ständiga prioriteringar mellan sina arbetsuppgifter. Flera av 

cheferna upplever detta som väldigt påfrestande i sitt arbete, då det oftast är 

viktiga delar som påverkas. Det leder bland annat till att mycket av det sociala 

samspelet går förlorat då flera av respondenterna nämner hur de tvingats välja 

bort att sitta i fikarummet och interagera med sina medarbetare. En annan 

prioritering, som först och främst är aktuell för verksamhetscheferna, är 

balansgången mellan det kliniska arbetet och ledarskapet. De flesta av 

verksamhetscheferna vill arbeta mer kliniskt än vad de gör idag, men även göra 

andra saker som till exempel att forska mer. Mellanchefspositionen och 

positionen som första linjens chef innebär att det riktas krav på cheferna från 

flera håll, som i vissa fall är motstridiga. Det nämns av respondenterna att de 

upplever att de sitter i en klämsist och att deras roll därav ibland kan vara diffus, 

då de måste göra prioriteringar mellan olika intressenters krav.  

”… visst skulle jag hinna gå ut där om jag struntar i att ta någon som helst 

ledighet och jobba 50 timmar i veckan hela tiden, men det kommer jag inte orka 

utan det blir ju en prioritering.” (IP 5) 

”… första linjechefernas roll är ju väldigt tillplattad alltså den man det är ju just 

krav uppifrån och nerifrån som påverkar en och då gäller det att förhålla sig till 

det här på ett så bra sätt som möjligt.” (IP 8) 

3.3.3 Politiskt styrd organisation 

Landstinget i Östergötland är en politiskt styrd organisation, vilket innebär att 

mycket av beslutsfattandet sker på en hög nivå utanför den kliniska 

verksamheten. Detta nämns av vissa respondenter i negativa ordalag. Det 

framkommer att politikernas mandatperioder som bara varar i fyra år är för korta 

för den typ av verksamhet som vi har studerat. Detta då det kan bli snabba 

vändningar i direktiven, vilket gör det svårt att tänka långsiktigt.  
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”… nästa gång det blir maktskifte att vi då gör de här stora kursändringarna för 

det är inte bra för organisationen, det förlorar vi ju jättemycket på, alltså det 

måste finnas ett långsiktigt tänkande strategiskt tänkande…” (IP 2) 

Politikerna befinner sig organisatoriskt sett långt ifrån den dagliga verksamheten 

och därmed chefernas arbetssituation. Detta får till följd att politikerna lovar 

medborgarna alltför mycket, vilket medför att medborgarna i sin tur ställer krav 

på vården som de verksamma cheferna sedan inte kan leva upp till. Gapet, som 

politikerna skapar på så sätt, mellan medborgarnas förväntningar på vården och 

den reella vård som de sedan får är en stressande faktor för våra respondenter. 

Deras bristande erfarenhet av sjukvårdsarbete medför även att de i viss mån 

ställer orimliga krav på cheferna i verksamheten, då de inte är fullt insatta i alla 

de uppgifter som redan åligger dem. Det stora handlingsutrymme som cheferna 

upplever finns, som nämnts ovan, begränsas dock av att organisationen är 

politiskt styrd. De påpekar dilemmat med att genomföra och informera 

medarbetarna om beslut som de själva inte står bakom.  

”… när man lägger på nya uppdrag som vi ska göra men inte ta hänsyn till att vi 

faktiskt har mycket annat som får stryka på foten då som kanske är minst lika 

prioriterat…” (IP 9) 

”… om det är vänster eller höger utan, det är lika dåligt oavsett /…/ alltså 

kunskapen om vår verksamhet är väldigt låg, det är det som är problemet, att de 

inte är beredda att ha en tydligare dialog /…/ för går man först och lovar 

medborgarna jo men det klart att ni ska få allt ni behöver liksom och sen till oss 

säger man att näe ni får klara er med de pengar ni har…” (IP 7) 

3.3.4 Diffusa och ej gemensamma mål  

De mål som Landstinget i Östergötland och det studerade centrumet har, upplevs 

av respondenterna inte vara helt tydliga och väl förankrade i alla led i 

organisationen. De är ofta diffusa och det är svårt för cheferna att bryta ner dem 

till verksamhetsnivå och rent konkret arbeta för att uppfylla dem. Vissa av 

respondenterna har dock varit på en ledardag kort innan vi gjorde intervjuerna 

och då presenterades målen av landstingsdirektören för dem, därav upplevs de 

som mer tydliga för dessa.  

”Ja alltså det övergripande målet att vi ska ge bästa hälsan till östgötarna, men 

det är ju så, ja det är ju så stort och luddigt /…/ problemet är när man liksom 

kommer ner på golvet så att säga. Hur är förutsättningarna att nå detta målet…” 

(IP 7) 

”Det beror ju på hur tydliga de här målen och visionerna är som landstinget har, 

nu råkar det vara så att vi hade sådan ledardag precis nu 1 april och då ligger ju 

det här väldigt nära i tankarna och där har det presenterades mål och visioner 

väldigt tydligt…” (IP 8) 

Landstinget i Östergötland är en väldigt stor organisation med många olika typer 

av kliniker och indelningen av dem i olika centra kan vara problematisk. Det är 
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svårt att skapa gemensamma mål och ett samarbete över klinikgränserna, då 

respektive kliniks förutsättningar vad gäller ekonomi och patientgrupp varierar 

kraftigt. Av respondenternas svar framkommer att deras kännedom om de andra 

klinikerna inom centrumet är liten och många ser inga fördelar med ett 

samarbete dem emellan i och med att de anser sig ha så vitt skilda behov. Det 

revirtänkande som den dåliga ekonomin medför, leder till att klinikerna först och 

främst ser till sin egen verksamhets bästa och ej till centrumets och därav är det 

svårt att utforma gemensamma mål. Tidigare förekom ett samarbete mellan 

vårdenhetscheferna över klinikgränserna, då personalchefen och HR-konsulten 

bjöd in dem till kontinuerliga möten för diskussion. Idag ligger ansvaret på 

vårdenhetscheferna själva att ordna dessa möten och hålla i agendan, vilket inte 

har fallit ut på ett bra sätt då dessa möten har uteblivit.  

”… det blir ju inte en naturlig sammanhållning liksom ett xx-centrum låter som 

om det är liksom en ganska sammanhållen verksamhet men det är rätt spretigt där 

innanför…” (IP 3) 

”… om vi utvecklade vår samverkan med centrumchefen och jag så är det klart att 

jag kanske skulle ta ett större ansvar utanför min klinik mot centrumet än vad jag 

gör det tror jag för det känner jag inte riktigt att det är mitt ansvar…” (IP 2)  

3.3.5 Centraliserad organisation 

Flera av respondenterna upplever att organisationen inte är decentraliserad, 

vilket den utger sig för att vara. Det framkommer att många av besluten 

fortfarande fattas högre upp i organisationen och att cheferna upplever en 

bristande delaktighet i beslutsfattandet utanför klinikerna. Möjligheterna att 

påverka nämns som ringa och det krävs en stor kraftansträngning för att göra sig 

hörd uppåt i organisationen. Många gånger får cheferna möjlighet att diskutera 

frågor, men det stannar ofta vid diskussion och leder inte vidare till någon 

åtgärd.  

”Det är ju inte alls decentraliserad för det är ju, det är så pass hårt ekonomiskt 

styrt…” (IP 5) 

”… normalt sätt så tycker kanske inte att de beslut som tas högre upp får vara 

med i så mycket, utan man ska bara göra sen i stort sätt det mesta…” (IP 4)  

3.3.6 Distans till den kliniska vardagen 

Flera av respondenterna menar att det i vissa fall kan vara ett problem att 

centrumledningen befinner sig på alltför stor distans till den kliniska vardagen. 

En av respondenterna nämner att representanter för centrumledningen tidigare 

gick ut till klinikerna och besökte dem en gång i månaden för att stämma av 

läget och klimatet på enheten. Dessa former av möten äger rum även idag men 

allt mer sällan och då behandlas oftast ekonomiska frågor. Det framkommer 

även att distansen till den kliniska vardagen också kan gälla för 

vårdenhetscheferna, då de flesta inte arbetar något kliniskt längre utan enbart 

med det som hör chefskapet till. På detta sätt får cheferna olika perspektiv på 
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verksamheten beroende på vilken nivå de befinner sig på i organisationen, vilket 

kan leda till en bristande förståelse för varandra. Vårdenhetscheferna å sin sida 

anser däremot att det är verksamhetscheferna som många gånger är alltför långt 

ifrån den kliniska verksamheten, då de är alltför upptagna av andra 

arbetsuppgifter. Viljan att samverka finns, men det framkommer från flera att 

hindren är många för att ambitionerna ska kunna bli verklighet. Ett hinder för 

detta är det faktum att cheferna befinner sig på olika nivåer och därav har olika 

perspektiv på verksamheten. 

”… det är ju en speciell situation där centrumchefen och XX:s stab, dom sitter ju i 

en verklighet va, som är ganska långt från patienten /…/ vårdenhetscheferna kan 

man säga som oftast har avskärmat sig en stor del av detta och har blivit mer utav 

samma typ av organisation som centrumledningen är/…/ dom träffar ju nästan 

inga patienter…” (IP 3) 

3.3.7 Olika utbildningsbakgrund 

Det visar sig i intervjuerna att även olika utbildningsbakgrund kan medföra en 

viss skillnad i värderingar och fokusområden. Verksamhetscheferna och 

centrumchefen som alla är läkare i grunden visar sig på grund av det ha en större 

förståelse för läkargruppen än för övrig personal, då de har en stor erfarenhet av 

den problematik som kan uppstå för den yrkeskategorin. En av respondenterna 

som har varit verksam i organisationen en längre tid menar att det är mycket 

djupt rotat i kulturen att läkarna sätts i främsta rummet och att det medicinska 

perspektivet prioriteras framför omvårdnadsperspektivet. Detta gör det svårare 

för vårdenhetscheferna att samarbeta med läkargrupperna, då status och tradition 

medför att många läkare agerar som chefer trots att de inte har något 

chefsuppdrag. Det framkommer även av vårdenhetscheferna att de själva är mer 

skolade att serva, anpassa sig och inte ta så mycket eget initiativ medan läkarna 

är skolade att bli servade och vara mer bestämda. På grund av detta går 

kompetens förlorad då vårenhetscheferna inte tar för sig och utnyttjar sin fulla 

kapacitet. En annan följd av att vårdenhetscheferna är inskolade på detta sätt är 

enligt en respondent att de skulle ha ett större behov av samverkan, då de är 

vana att fråga andra om vad de ska göra. Vårdenhetscheferna anser även att 

läkarna har svårare att kliva ur sin läkarroll än vad de själva har att kliva ur sin 

roll som sjuksköterska, då de ska agera som chefer. De menar att de som 

sjuksköterskor har större erfarenhet av att kommunicera med människor, som de 

har fått genom sin utbildning samt genom sin dagliga kontakt med människor i 

arbetet.   

”Läkarna kanske är lite mer skolade att bli servade på ett sätt. /…/ man har ändå 

makt och position och lite mer bestämda, och kör sitt race mera. Vi är mer 

skolade att serva istället och anpassa oss.” (IP 6) 

3.3.8 Bristfälliga möten 

Möten fyller en central roll då det rör sig om samverkan, dock menar flera av 

respondenterna att det ibland kan bli lite för mycket möten. Det är väldigt 
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tidskrävande, vilket medför att det är av största vikt att innehållet i dessa möten 

är relevant för deltagarna. Detta är något som många av respondenterna nämner 

som ett problem, då klinikerna är av skiftande karaktär så upplevs många frågor 

vara irrelevanta för deras respektive klinik. En av respondenterna menar att det 

är innan och efter möten som cheferna arbetar aktivt, medan de under mötena ej 

utför något arbete och många är passiva. Cheferna har redan ett pressat 

tidsschema, vilket gör att det blir svårt för dem att se nyttan av att delta i alla 

möten. Centrumchefen å sin sida tycker det är tråkigt då det är chefer som 

avviker från möten innan de är slut, eftersom detta trots allt är ett viktigt forum 

för samverkan. En av respondenterna menar att det inte finns tillräckligt med tid 

för att kunna förbereda sig inför möten. Det skulle vara till fördel för cheferna 

om det fanns tid till att sitta ner och reflektera över vad de vill ta upp på 

kommande möten. Tidsbristen är inte det enda som bidrar till att mötena inte 

upplevs fungera på bästa sätt. Cheferna upplever även att informationen inför 

mötena är bristfällig vad gäller vilka som ska delta på mötet och vilka frågor 

som kommer att beröras.  

”… ledningsgruppsmöten och sånt som vi har varannan vecka skulle jag kunna 

tänka mig att man kanske hade något effektivare /…/ några punkter som är viktiga 

för alla och sen behöver ju ofta väldigt mycket diskuteras och då blir det då är vi 

där igen om man inte är direkt berörd och engagerad i det så blir det en jäkla 

tidsspillande…” (IP 3) 

”… gjorde mig lite besviken då på sista ledningsmötet vi hade, om man nu tycker 

man ska vara med då går man inte klockan tre när kaffet har serverats om det 

håller på till fyra.” (IP 9) 

Flera av vårdenhetscheferna tycker det är synd att de inte längre får vara med på 

det som idag kallas ledningsgruppsmöten, då de anser sig gå miste om 

information och en möjlighet att göra sin röst hörd. De menar att de inte 

samverkar nära med centrumchefen och att denne måste inse att 

vårdenhetscheferna är en viktig grupp att ta i beaktande. De menar även att på 

grund av den minskade delaktigheten vid ledningsgruppsmötena så förankras 

inte alltid besluten hos vårdenhetscheferna. På grund av detta kan det ibland 

vara svårt för dem att förstå de bakomliggande skäl som finns för dessa. I de fall 

där kontinuerliga möten mellan verksamhetschef och vårdenhetschef saknas 

finns ett missnöje bland vårdenhetscheferna, då de upplever att det är 

verksamhetscheferna som inte har tid med detta. Några av verksamhetscheferna 

menar dock att det även är vårdenhetscheferna som har mycket att göra på sitt 

håll och därav inte kan träffas kontinuerligt. Problemet som kommer ur detta är 

att cheferna på de olika nivåerna styr klinikerna åt olika håll och det saknas 

gemensamma strategier för ett gott ledarskap. 

”… det tappas ju säkert information på vägen. Det bästa är ju alltid att vara 

närvarande, det kan man ju inte alltid vara men. Jag märker om man är med på 
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ett möte så får man ju mycket mycket mera /…/ eller om någon återrapporterar 

till en så missar man ju hälften, uppfattar på olika sätt gör man ju…” (IP 6) 

”… vi kanske inte riktigt pratar oss samman så att vi håller samma linje med 

tanke på att vi inte har jag skulle önska gärna att vi hade var fjortonde dag satte 

oss ner och pratade hur är läget nu vart vill vi någonstans…” (IP 8) 

3.3.9 Bristande kommunikation 

Det framkommer att kommunikationen mellan chefsnivåerna i vissa fall brister 

och att klimatet inte upplevs vara öppet av alla. Respondenterna menar att detta 

kan bero på att cheferna inte vill höra någon negativ kritik, då de så gärna vill att 

det ska vara bra och att detta hör samman med sjukvården i stort. Det tas för 

givet att allting är bra och därav ges ingen positiv kritik heller. Uppfattningarna 

huruvida det ges tillräckligt med feedback till cheferna går isär, vissa anser att 

de får tillräckligt med återkoppling på sitt arbete både från över- och 

underordnad chef samt underställda medarbetare. Det finns dock de som anser 

att det är en mycket feedbackfattig organisation och att de skulle önska att de 

fick mer utvärdering av sitt arbete. Det framkommer att det ges en del feedback 

spontant, men att det finns en efterfrågan på det under mer ordnade former. 

Ytterligare ett uttalande som visar att kommunikationen är bristfällig är att en 

vårdenhetschef anser att centrumchefens förväntningar på denne är otydliga. 

Även kommunikationen via telefon och mejl har en del brister, då informationen 

via dessa medier kan bli allt för omfattande och tvetydig, vilket kan leda till 

missförstånd.  

”Det är nog lite feedbackfattigt överhuvudtaget i hela den här verksamheten, hela 

sjukhuset  /…/ Man förutsätter att allting ska vara på topp, det är så vården är 

/…/ men när det blir dåligt då ger man ju så att säga negativ kritik i bästa fall…” 

(IP 7) 

I: ”Och centrumledningen? ”IP: ”Den vet jag inte vad den tycker om mig, det har 

jag inte en aning om, jag tror att de ibland tycker att jag ställer lite besvärliga 

frågor och så det tror jag men det är ingen som säger något.” (IP 2)   

3.3.10 Dålig förberedelse inför chefsuppdraget 

En förutsättning för att kunna vara en god ledare och som flera av 

respondenterna saknade den första tiden i sin nuvarande tjänst var tillräcklig 

ledarskapsutbildning. Många av dem anser sig inte ha varit tillräckligt 

förberedda för uppdraget. Flertalet påbörjade en ledarskapsutbildning parallellt 

med det dagliga arbetet, då de redan hade tillträtt som chef. De nämner att det 

hade varit önskvärt om de hade genomgått denna utbildning innan de tillträdde 

på sin position och även att utbildningen gjordes om då den idag anses vara 

bristfällig. Den introduktion som cheferna fick då de började var undermålig och 

flera kände sig inte tillräckligt insatta i arbetet innan de tilldelades fullt ansvar. 

Vissa av cheferna upplevde att det var svårt att övergå från att ha varit en av 

medarbetarna till att bli chef över sina tidigare kollegor på samma klinik.   
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”… det kan jag nog tycka inte är så jättegod chefsutbildning som finns /…/ Det är 

ju väldigt mycket man måste klara, klura ut själv och väldigt mycket ligger ju på 

enheterna också…” (IP 4) 

”Jag har gått landstingets ledarutbildning /…/ personligen så tycker jag kanske 

inte att den egentligen håller måttet utifrån hur jag tycker att man ska vara 

förberedd när man går in i ett ledaruppdrag…” (IP 2) 

”Första året var ju lite speciellt för då gick jag ju ur min, jag var ju sjuksköterska 

anställd här på kliniken och gick ur min grupp. Jag gick till att bli chef över den 

/…/ Det var lite, ett kliv i början som var lite tufft.”(IP 6) 

Mentorskap var ingenting som det fanns tillgång till för våra respondenter, men 

det framkommer att det skulle ha varit bra att haft det, då det tar tid att komma 

in i rollen som chef oavsett hur mycket utbildning de har sedan innan. En stor 

del av chefernas tid under deras första förordnande på fyra år måste ägnas åt att 

lära sig allting som hör chefskapet till och det är för vissa först under det andra 

förordnandet som de kan börja agera som ledare fullt ut.  

”… de första fyra åren som verksamhetschef åtminstone och kanske även som 

vårdenhetschef det tar den tiden att bara lära sig jobbet liksom det tar en jäkla tid 

det spelar alltså ingen roll hur många kurser man går det tar tid att växa in i 

rollen och fungera som chef…” (IP 3)  
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4 DISKUSSION 
I detta kapitel diskuterar vi kring vårt val av metod och i resultatdiskussionen 

som följer därefter kopplar vi samman vårt resultat med relevanta teorier och 

för en diskussion kring detta. Sedan följer en presentation av de slutsatser vi har 

dragit utifrån denna studie samt förslag till fortsatt forskning inom vårt 

forskningsområde.    

4.1 Metoddiskussion 

4.1.1 Trovärdighet 

Enligt Kvale (1997) hävdar vissa att kvalitativa studier inte är vetenskapliga, 

utan istället bara speglar det sunda förnuftet. Vidare kan de ses som subjektiva, 

personberoende och ej trovärdiga. Kritiker menar även att olika uttolkare kan 

finna olika innebörder i materialet och det ses som negativt att de är explorativa 

och ej hypotesprövande. Det kan även uppstå svårigheter vid analyserandet av 

intervjumaterialet, eftersom det inte finns några tydliga regler och ramar för hur 

detta arbete ska gå till. Det gör det däremot då forskare använder sig av 

kvantitativ metod. Genom att ha gjort en deskriptiv kvalitativ innehållsanalys 

tycker vi oss ha minimerat risken för att vår subjektiva syn på studieobjektet 

skulle avspeglas i vår studie. Vad gäller risken att resultatet kan tolkas på olika 

sätt har vi försökt undkomma genom att använda citat för att de som läser vår 

uppsats ska kunna tolka och förstå resultatet på samma sätt som vi har gjort. 

Vårt val att arbeta induktivt och att inte utgå från några teorier vid insamlandet 

av data styrker enligt oss studiens trovärdighet, då våra tolkningar och 

teoretiseringar till fullo utgår från empirin. De fördelar vi ser med att arbeta 

explorativt är att det minimerar risken för att studien blir subjektiv, därför att vi 

som forskare inte har några förutbestämda hypoteser som vi vill bekräfta eller 

förkasta. Vi ville vara öppna för upptäckter av nya aspekter av det studerade 

fenomenet. I och med att vi tillämpade en vedertagen analysmetod, så kallad 

deskriptiv kvalitativ innehållsanalys, så anser vi att vi har följt vissa regler. Detta 

då vi följde Pattons (2002) rekommendationer under analysarbetet.         

4.1.2 Meningsfullhet 

Vi har fått resultatet att hänga ihop och ge mening åt den insamlade data genom 

att presentera resultatet utifrån våra tre frågeställningar. Utöver det har vi 

sorterat data i olika kategorier som vi har presenterat som underrubriker i både 

resultat- och diskussionskapitlet. På detta sätt anser vi att läsare av uppsatsen lätt 

kan följa vårt analysarbete och själva tolka empirins innebörd. Genom att vi 

gjorde en gemensam analys av samtliga intervjuer och tog ut kontentan ur det 

som framkom menar vi att vi har förtydligat empirins meningsinnehåll. På detta 

sätt kunde vi som Patton (2002) menar belysa en och samma aspekt av det 

studerade fenomenet ur olika perspektiv. Kvale (1997) anser att det kan vara 

givande för ovana intervjuare att genomföra en pilotintervju innan de riktiga 

intervjuerna görs. Detta för att övning ger färdighet. Starrin och Renck (1996) 
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menar även att en pilotstudie kan göras för att testa hur väl intervjuguiden 

fungerar. Vår tanke från början var att utföra en pilotintervju, men detta fanns 

det tyvärr inte tid till. Vi anser att det skulle ha varit bra att ha hunnit med det, 

både i träningssyfte och för att testa vår intervjuguide. Istället lade vi till 

följdfrågor till intervjuguiden efterhand, då det dök upp nya intressanta aspekter 

av det studerade fenomenet. Intervjuerna valde vi att spela in på en bandspelare, 

vilket visade sig ha vissa brister. Detta då det i en del fall var svårt att höra vad 

respondenterna sa, dels för att ljudupptagningen inte var tillräckligt god och dels 

då ljud i omgivningen överröstade de intervjuade. Både avsaknaden av en 

pilotintervju och bristerna med ljudupptagningen kan ha påverkat den insamlade 

empirin och därav även den mening vi tillskrev denna.      

4.1.3 Relevans 

Resultatet kan enligt oss komma till stor praktisk användning på flera olika sätt. 

De kunskapsluckor som vi fann inom denna studies problemområde gör att vi 

tror att vår studie kan vara till nytta för andra forskare, som är intresserade av att 

studera detta område närmare. Vidare menar vi att de förutsättningar och hinder 

för ett gott ledarskap och samverkan mellan chefer på olika nivåer som vi fann i 

den studerade verksamheten även skulle kunna återfinnas i andra typer av 

verksamheter, inte enbart inom Landstinget i Östergötland. Vi har inte för avsikt 

att generalisera vårt resultat till andra organisationer, men vi tror att denna 

uppsats kan inspirera andra forskare när studier av detta slag ska göras inom 

andra organisationer. Landstinget i Östergötland samt cheferna på de nivåer som 

vi har studerat hoppas vi kan ha nytta av denna studie i sitt arbete med att 

utveckla ledarskapet samt samverkan mellan olika chefsnivåer. I vårt framtida 

yrke som personalvetare kan lärdomarna från denna uppsats komma väl till pass, 

då dessa frågor kan komma att höra till vår professions ansvarsområde. Det 

finns även en möjlighet för oss att bygga vidare på denna studie då vi om två år 

ska skriva en masteruppsats. 

4.1.4 Överförbarhet  

Bristen på möjligheter till generalisering är en vanlig kritik som riktas mot 

intervjuundersökningar, enligt Kvale (1997). På grund av detta vill vi istället 

redogöra för de individer som denna studies resultat kan överföras till. Vi menar 

att studiens resultat kan överföras till de chefer inom det studerade centrumet, 

som inte ingick i vår urvalsgrupp. Detta på grund av att vi finner vår urvalsgrupp 

representativ för hela det studerade centrumet och därmed är resultatet 

överförbart till dem. Representativiteten har vi även fått bekräftad av vår 

uppdragsgivare som gjorde urvalet i samråd med oss. Ett urval gjort på detta sätt 

kan dock ses med kritiska ögon i vissa avseenden, då det finns risk för att 

resultat kan färgas av uppdragsgivaren. Vi menar dock att det inte skulle funnits 

någon anledning för denne att be oss genomföra denna studie, om denne inte var 

intresserad av att få fram ett rättvisande resultat. Kvale (1997) lyfter fram 

kvalitet framför kvantitet, vilket vi har tagit fasta på. Han menar att det är 
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problematiskt att välja ut hur många respondenter som ska ingå i urvalsgruppen. 

För få respondenter leder till att det inte går att generalisera samtidigt som för 

många kan leda till att de tolkningar man gör av materialet blir alltför ytliga. Vår 

urvalsgrupp som bestod av nio chefer anser vi är tillräckligt stor för att vårt 

resultat ska kunna vara överförbart till andra chefer inom det studerade 

centrumet. Vi tror dock att det ringa antalet respondenter kan göra det riskabelt 

att överföra resultatet till individer utanför detta centrum. 

4.1.5 Vårt förhållningssätt  

Vår förförståelse för ledarskap och samverkan kan ha påverkat vår ambition, att 

utgå från fenomenologi, på ett sätt som inte går i linje med denna filosofi. Vi har 

dock på ett medvetet sätt reflekterat över vår förförståelse för att minimera dess 

påverkan på denna studie. Kvale (1997) menar att det är positivt att ha kunskap 

både rörande det studerade ämnet men även om mänskligt samspel vid en studie 

av detta slag. Vi anser oss ha relativt god kunskap om ämnet i vår uppsats, vilket 

medförde att vi kunde utforma en intervjuguide som rörde relevanta aspekter för 

vår studie. Frågorna i intervjuguiden var dock öppna vilket gjorde att karaktären 

på respondenternas svar möjliggjorde nya upptäckter kring det studerade 

fenomenet. Vår bristande erfarenhet att agera som intervjuare kan dock ha 

påverkat karaktären av vår empiri. Med detta menar vi att vi under den första 

intervjun inte ställde lika många följdfrågor som i senare intervjuer, vilka vi 

sedan hade nytta av vid analysen av den insamlade data. Vi tog lärdom från 

varje intervjutillfälle och menar därmed att vår roll som intervjuare fungerade 

bättre för varje intervju som genomfördes.    

4.1.6 Reflektion kring våra etiska ställningstaganden 

Vi har i metodkapitlet nämnt att vi har utgått ifrån vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer för samhällsvetenskaplig forskning. Detta har enligt 

oss medfört att etiken i vår uppsats är god. För att behålla konfidentialiteten så 

valde vi att inte ange vilken typ av chef som citaten härrör ifrån, men med viss 

ansträngning finns det ändå en risk att läsare av denna uppsats kan avgöra vilken 

chefsnivå det är som gör uttalandet. Det faktum att centrumchefen är den ende 

som befinner sig på den högsta chefsnivån inom centrumet medför att dennes 

uttalanden i vissa fall är lätta att spåra. Innan studien påbörjades frågade vi 

centrumchefen hur denne ställde sig till att bli utpekad på detta sätt. Denne såg 

inget problem med detta och därav valde vi att inkludera denne i urvalsgruppen. 

På så sätt kunde vi belysa ledarskap och samverkan på ytterligare en nivå i 

verksamheten. En annan möjlighet hade varit att utesluta centrumchefen från 

studien och enbart fokuserat på verksamhets- och vårdenhetschefer. Detta hade 

också kunnat vara intressant, men inte givit studien samma bredd och djup.  
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4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Vilka förutsättningar för ett gott ledarskap upplever cheferna att det 

finns i den studerade verksamheten idag?  

4.2.1.1 Stort handlingsutrymme 

Ahltorp (1998) skriver att mellanchefer själva kan påverka mycket i den 

situation de befinner sig i även om toppledningen visar vägen. Danermark 

(2003) menar att det dagliga arbetet inom hälso- och sjukvården i liten 

utsträckning är politiskt styrt, vilket medför en större frihet för de 

yrkesverksamma inom denna sektor. Detta stämmer mycket väl överrens med 

hur cheferna inom den studerade verksamheten upplever sin arbetssituation, då 

de tycker sig ha ett stort handlingsutrymme inom deras respektive klinik. Detta 

upplever respondenterna är en förutsättning för att de ska kunna fungera som 

goda ledare. Wall Berséus (2002) menar att som chef har man fördelen att kunna 

arbeta friare än andra medarbetare och förfoga över sin tid på ett annat sätt än 

vad dessa kan. Volpert (i Docherty, 1996) har formulerat några förutsättningar 

som bidrar till den enskilde medarbetarens lärande och välbefinnande på 

arbetsplatsen. En förutsättning är att den anställde har stor självständighet över 

tidsmässiga aspekter, så som arbetstempo och arbetstider. Flera av 

respondenterna nämner att de har stor frihet att styra över sin egen arbetstid, 

vilket i enighet med Volperts resonemang skulle medföra en utveckling av dem i 

sin roll som chef och en känsla av arbetstillfredsställelse.  

Ytterligare en teori som visar på vikten av att anställda har stort 

handlingsutrymme i arbetet är krav-kontroll-modellen som Almén (2007) menar 

är den mest vetenskapligt validerade psykosociala stressmodellen. Modellen 

visar på hur mängden krav och kontroll i arbetet påverkar arbetsmiljön och hur 

människorna mår i den. Theorell (1995) skriver att han är en av dem som har 

bearbetat krav-kontroll-modellen, som ursprungligen introducerades av Robert 

Karasek. Begreppet krav i denna modell innefattar psykiska krav, det vill säga 

hur krävande arbetsuppgifterna är eller hur mycket arbetsuppgifter personen har. 

Kontroll i detta avseende står för möjligheten att bibehålla och utveckla sina 

kunskaper och hur stora påverkansmöjligheter man har på beslut rörande det 

egna arbetet. Almén (2007) menar att en hälsosam arbetssituation enligt denna 

modell består av hög kontroll och låga krav, som benämns som en avspänd 

arbetssituation, eller hög kontroll och höga krav som betecknas som en aktiv 

arbetssituation. Vi tolkar det som att cheferna inom den studerade verksamheten 

har en stor kontroll över sin arbetssituation och sin egen utveckling. Vi befarar 

dock att kraven på cheferna, som de är idag, är för höga i relation till deras 

handlingsutrymme. Detta menar Almén (2007) leder till en spänd 

arbetssituation, vilken är en starkt bidragande stressfaktor. Kontentan av detta är 

att handlingsutrymmet är tillräckligt medan kraven på cheferna bör reduceras för 
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att en aktiv arbetssituation ska infinna sig. Vi menar att chefers välbefinnande 

leder till goda yrkesmässiga prestationer och därmed ett gott ledarskap. 

4.2.1.2 Stort utbud av ledarskapsutbildningar  

Berglund (1988) skriver att liksom andra anställda så måste även chefer utbildas 

för att kunna hålla sig uppdaterade om utvecklingen inom sitt yrkesområde. Han 

menar att kunskapssamhället ställer höga krav på ständig komplettering och 

förnyelse av kunskap. I den studerade verksamheten finns det goda möjligheter 

för cheferna att delta i mycket varierande former av utbildningar och kurser 

rörande ledarskap, då utbudet av detta är stort. Detta anser vi är positivt, 

eftersom cheferna då kan hålla sig ajour och agera som ledare på ett bättre sätt. 

Berglund (1988) menar att intern, väl genomtänkt och planerad chefsutbildning 

som är kopplad till deltagarnas arbetsuppgifter och relationer på arbetsplatsen i 

regel får den bästa effekten. Denna form av utbildning tenderar att få större 

genomslagskraft och bli bättre förankrad i verksamheten. Oberoende av resultat 

från både externa och interna chefsutbildningar så kan det ändå ge deltagarna en 

kick, i det annars ofta slitsamma arbetet. I den studerade verksamheten finns 

mycket intern utbildning att tillgå för cheferna, vilket är positivt enligt 

Berglunds resonemang.  

Söderfjell (2007) skriver att ledarskapsutbildningar förutom själva utbildningen 

möjliggör ett erfarenhetsutbyte för de deltagande cheferna och att det 

nätverksbyggande detta för med sig ofta ses som positivt. Han skriver även att 

möjligheten att träffa chefer från andra verksamheter gör att cheferna får 

perspektiv på sin egen verksamhet och en förståelse för att svårigheter, 

konflikter och begränsningar är problem som också andra chefer brottas med. 

Detta även om de kommer från olika miljöer och har olika arbetsuppgifter. 

Tillsammans kan cheferna få idéer och hjälpas åt med lösningar på problem och 

få en känsla av att de inte är ensamma om de problem de har. I många fall lever 

de nätverk som skapats även vidare efter utbildningen, då cheferna fortsätter att 

träffas för att dela med sig av sina problem och idéer på lösningar. Flera av 

respondenterna nämner dessa fördelar med att i utbildningssammanhang träffa 

kollegor och andra chefer som befinner sig i liknande situationer som de själva. 

Det framgår även att dessa forum har skapat bestående och värdefulla nätverk 

mellan chefer inom och utanför organisationen, vilket vi tror underlättar för dem 

i rollen som ledare.  

4.2.1.3 Stöd i arbetet 

Franzén (1996) menar att det är viktigt att chefer har ett gott stöd i sitt utövande 

av ledarskapet. Vibits och Eberhard (2004) anser att det kan vara till stor fördel 

att som chef bygga upp förtroendefulla relationer med såväl en chefskollega som 

den ledningsgrupp denne ingår i. Denna relation kan sedan fungera som en källa 

varifrån chefen kan hämta stöd och uppbackning, särskilt under svåra perioder. 

Enligt Wall Berséus (2002) ställs det höga krav och förväntningar på chefer och 
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kraven på mellanchefer är lite annorlunda jämfört med andra chefspositioner, då 

de befinner sig emellan medarbetarna och sin chef. Rollen som mellanchef 

kräver att denne har en förmåga att kunna kommunicera både med människor 

uppåt och nedåt i organisationen. Vissa av cheferna i den studerade 

verksamheten upplever att de utan problem kan finna stöd hos centrumledningen 

vid eventuella svårigheter eller då de vill föra en diskussion kring andra ärenden. 

Denna förtroendefulla relation tror vi i enlighet med Vibits och Eberhard teori är 

till fördel för cheferna i deras utövande av ledarskapet. Respondenterna upplever 

även att de får ett gott stöd från sina närmaste över- och underordnade chefer 

samt från sin jämställda chefskollega på kliniken, i de fall där det förekommer. 

Detta är enligt oss ett tecken på att cheferna kan kommunicera både uppåt och 

nedåt i organisationen. Det anser vi, med stöd i Wall Berséus resonemang kring 

mellanchefer, leder till att förutsättningar för ett gott ledarskap skapas.   

De nätverk som skapats i utbildningssammanhang och som nämnts i avsnittet 

ovan, fungerar även som ett stöd för cheferna i arbetet. Vibits och Eberhard 

(2004) menar att chefer har ett stort behov av en fristad, ett ställe där de kan få 

ge utlopp för sina frustrationer beträffande såväl sin chef som sina medarbetare 

eller chefskollegor.  Denna fristad kan vara ett forum i form av ett nätverk, där 

cheferna även kan komma till insikt med vad de ska göra och om det de gör är 

relevant. För cheferna i den studerade verksamheten har stödet från nätverken 

varit i form av erfarenhetsutbyte, möjlighet att diskutera gemensamma problem 

samt att de erhållit verktyg som kan underlätta deras chefsutövande. När 

personliga erfarenheter delges andra kan det enligt Aubert (1979) leda till att 

individen som öppnat upp sig upptäcker att flera andra personer har upplevt 

samma sak. Det kan även bli tvärtom då individen kan bli varse om att det denne 

har upplevt och trott vara något vanligt inte alls är det. Denna form av 

kommunikation medför nya sätt att klassificera och begreppsliggöra 

verkligheten, ofta genom att normer och värderingar påverkas. Vi anser att det är 

av mycket stor vikt att chefer får tänka över sina normer och värderingar då de 

träffar andra chefer. Detta då vi tror att de lätt fastnar i gamla tankemönster 

annars och de kan behöva komma i kontakt med nya influenser för att deras 

ledarskap ska kunna utvecklas till det bättre. Chefer som tvivlar på sin egen 

förmåga och deltar i nätverk eller, som vi nämnt ovan, utbildningar tror vi kan 

komma till insikt med att det inte är de själva som brister i arbetet, då många 

andra chefer har samma problem.  

Almén (2007) skriver om hur Karaseks krav-kontroll-modell har utvecklats till 

att även innefatta socialt stöd. Detta stöd kan enligt Theorell (1995) komma från 

arbetskamrater samt överordnade och omfattar många olika aspekter. Det berör 

hur klimatet och stämningen är på arbetsplatsen och om personen får emotionellt 

stöd i svåra situationer. Denna modell visar att en person som tar sig an nya 

arbetsuppgifter eller har mycket krav på sig är i stort behov av socialt stöd i 

arbetet för att må bra. I de befintliga nätverk som finns i den studerade 
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verksamheten idag upplever cheferna, som nämnts tidigare, att denna form av 

stöd finns. Detta skulle enligt Karaseks modell medföra att cheferna klarar att 

uppfylla de krav som ställs på dem på ett bättre sätt än om detta stöd uteblivit.  

Ahltorp (1998) skriver att många framgångsrika chefer har insett betydelsen av 

att ha förtroendefulla kontakter med en utomstående resursperson, exempelvis 

en psykolog eller någon som besitter psykologiska kunskaper. Denne 

utomstående person får fungera som ett bollplank för chefen i svåra övergångar 

eller beslutssituationer i arbetet, men kan även finnas där för svårigheter utanför 

arbetet. Det är ett sätt att minska slitaget på cheferna avsevärt. Flera av cheferna 

i den studerade verksamheten har tagit hjälp av utomstående resurser i form av 

en personlig coach och företagshälsovård. Detta i syfte att bli bättre ledare och 

få hjälp samt stöd i sitt chefsarbete. Vi menar att dessa resurser fungerar som en 

buffert i svåra situationer och i enlighet med Ahltorps teori tror vi att det är 

viktigt för cheferna att ha denna möjlighet att få extern experthjälp. Detta då 

denna buffert kan minska påfrestningarna på dem och därmed även slitaget. 

Enligt Hultman och Sobel (1994) är en mentor en person som adepten valt själv 

eller tilldelats och som denne inte står i någon beroendeställning till. Mentorn 

kan fungera som ett bollplank, en förebild, rådgivare eller som en person som 

vidgar vyerna för adepten. Det finns flera olika syften med mentorskap, 

exempelvis att utveckla ledare eller att utveckla människor, oavsett befattning. 

Grundtanken med en mentor är att denne ska motivera adepten. Mentorskap kan 

ha flera fördelar för organisationen då det kan bidra till ett öppnare och tryggare 

klimat eller öka utbytet av erfarenheter. Det sistnämnda då mentorn är en person 

som arbetat inom organisationen länge och adepten är yngre och mer oerfaren. 

Det mentorskap som finns i verksamheten idag är internt, dock ej i form av en 

mer erfaren chef utan den mentor som finns att tillgå är en beteendevetare med 

en annan form av expertis. Vi tror att det mentorskap som nämns av 

respondenterna kan vara en förutsättning för att de ska kunna agera som goda 

ledare, då det enligt Hultman och Sobel bland annat leder till ett öppnare och 

tryggare klimat på arbetsplatsen.   

4.2.2 Vilka förutsättningar för en god samverkan mellan de tre studerade 

chefsnivåerna upplever cheferna att det finns i den studerade verksamheten 

idag?  

4.2.2.1 Hög ambitionsnivå 

Enlig Danermark (2003) finns det fyra olika ambitionsnivåer som samverkan 

kan äga rum på. Den första nivån består i att en yrkesgrupp kallas in och ger råd 

och stöd. Nästa nivå handlar om att koordinera de samverkandes insatser så att 

det uppstår en synergieffekt, men aktörerna arbetar dock var för sig. Den tredje 

nivån behandlar klart avgränsade frågor och de samverkande aktörerna arbetar 

gemensamt kring dessa och nya arbetssätt skapas. Den högsta nivån av 

samverkan nås när flera verksamheter slås ihop till en gemensam enhet. 
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Danermarks råd är att börja samverka på en lägre nivå och sedan successivt höja 

den. Cheferna i det studerade centrumet anser vi befinner sig på ambitionsnivå 

två, enligt Danermarks resonemang, men som han menar är det positivt att börja 

samverka på en lägre nivå. Vi tror dock att samverkan kan nå den högsta nivån. 

Detta grundar vi på chefernas egna uttalanden om att samtligas ambitionsnivå är 

hög samt det faktum att centrumet är en sammanslagning av flera kliniker. En 

ambition och vilja till att samverka är enligt Fridolf (2001) en förutsättning för 

att en god samverkan ska kunna bli möjlig. Det krävs även att aktörerna ser ett 

värde i att arbeta tillsammans med andra. Enligt Bång och Rudstam (i 

Danermark & Kullberg, 1999) måste vissa yttre och inre betingelser vara 

uppfyllda för att en god samverkan ska kunna äga rum. Till de inre hör 

deltagarnas motivation och upplevelse av det som sker i samverkan. De yttre 

består av organisatoriska och resursmässiga förutsättningar. Den inre 

betingelsen i form av motivation, som vi likställer med ambition, anser vi finns 

hos cheferna i verksamheten. Vad gäller förekomsten av de yttre betingelserna 

så finns det vissa brister och detta kommer vi att diskutera vidare nedan.    

4.2.2.2 Goda möjligheter att träffas och att kontakta varandra 

Interaktion med andra påverkas enligt Gudykunst och Yun Kim (1997) av de 

individer som är närvarande. Hur pass väl vi känner de vi interagerar med 

påverkar också hur vi kommunicerar. När de interagerande individerna känner 

varandra blir de mindre fokuserade på att göra ett gott intryck, då de redan har 

en uppfattning om varandra. Utifrån denna teori tolkar vi det som att 

upplevelsen av god kommunikation hos några av respondenterna kan kopplas till 

deras bekantskap med cheferna inom centrumet. De kontinuerliga mötena med 

samma deltagare, som äger rum i verksamheten idag, tror vi kan bidra till att 

cheferna lär känna varandra. På så vis menar vi att den eventuella rädslan för att 

delge övriga mötesdeltagare sina åsikter minskar och att cheferna kan fokusera 

på samverkan istället för hur de framställer sig själva. Detta är i vår mening 

förutsättningar för att en god samverkan ska kunna skapas.  

Enligt Lennéer Axelson och Thylefors (2005) är ett vanligt problem med 

arbetsplatsträffar att de består av allt för lite diskussion och får en informativ 

karaktär i alltför stor grad, vilket kan leda till missnöjdhet och frånvaro från 

möten. Enligt Weibull (i Lennéer Axelson & Thylefors, 2005) så är 

arbetsplatsträffar den viktigaste kanalen för spridning av information och det är 

ett sätt för de anställda att kunna påverka sin arbetssituation. Det framkommer 

att centrumchefen i den studerade verksamheten har gjort ansträngningar för att 

ändra karaktär på mötena, från att ha varit mer informativa till att även bli ett 

forum för diskussioner. Detta upplevs som positivt av flera respondenter, vilket 

vi utifrån Lennéer Axelson och Thylefors teori tolkar som avhängigt deras 

ökade inflytande över deras arbetssituation som dessa möten ger. Franzén 

(1996) menar att det kan vara bra att skilja ut olika grupper i stora organisationer 

med många chefer. Detta då alla inte har samma roll och därav kanske inte ska 
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ha samma information. Vårdenhetscheferna i den studerade verksamheten deltar 

inte längre i de ledningsgruppsmöten som äger rum på centrumet, utan endast 

centrumchefen och samtliga verksamhetschefer. Centrumchefen menar att denna 

förändring leder till att det blir ett större engagemang hos deltagarna på mötet 

och att mer kärnfrågor kan diskuteras. Centrumchefens resonemang kring detta 

är liknande det som Franzén för fram. Vi ser, trots delade uppfattningar kring 

detta inom centrumet, att förändringen av deltagarantalet på 

ledningsgruppsmötena kan var positivt för samverkan mellan chefer på samma 

nivå. Detta då mötena kan bli mer givande när de deltagande har en likartad 

arbetsroll och därav ett behov av att få samma information.    

Heide (2002) menar att mängden tillgänglig information ökar i organisationer 

när nya kommunikationsmedier införs, vilket är positivt i många avseenden. 

Med hjälp av medier som datorer och telefoner behöver kommunikationen inte 

längre följa organisationernas struktur eller hierarki. Vem det är som besitter 

makten över informationen, vilket Checkland och Holwell (i Heide, 2002) 

menar är en av de äldsta manövrarna i organisationers maktspel, kan också 

komma att förändras i och med detta kommunikationssätt. Cheferna i den 

studerade verksamheten upplever att mycket av kommunikationen med andra 

chefer inom centrumet idag sker via telefon eller mejl. Detta har medfört att 

informationsmängden har ökat och att den kan spridas i allt snabbare takt. Vi 

menar att det i chefernas vardag i och med detta har blivit lättare för dem att 

både delge och få information från exempelvis möten där de själva inte har 

deltagit. Vi anser att kommunikationen via dessa medier har möjliggjort en 

spridning av information som inte nödvändigtvis följer den hierarkiska 

ordningen i enlighet med Heides resonemang. Chefer på alla nivåer kan på detta 

sätt ta kontakt med samtliga chefer inom organisationen, om de upplever att ett 

behov av detta finns vilket lägger grunden för en god samverkan mellan chefer 

på olika nivåer.  

Enligt Heide (2002) är information via datorer av extra stor vikt för de 

medarbetare som befinner sig långt ifrån organisationens centrum, geografiskt 

eller statusmässigt sett, då kommunikationen minskar vid en ökad distans mellan 

individer. Kraut och Attewell (i Heide, 2002) menar att en positiv effekt av den 

stora mängden information, som skapas i och med användandet av elektroniska 

kommunikationsverktyg, leder till att individer kan få ta del av information som 

i egentlig mening inte var avsedd för dem. På så vis kan de bli mer insatta i 

organisationen. Cheferna i den studerade verksamheten nämner att möjligheten 

till kommunikation via mejl har underlättat mycket för dem, då deras kliniker är 

geografiskt utspridda. Vi anser att detta medium är tidseffektivt och har därav 

stor betydelse då cheferna befinner sig under tidspress. Vårdenhetschefernas 

position i linjeorganisationen och deras status anser vi leder till att det är de som 

gynnas mest av kommunikationen via mejl i enlighet med Heides resonemang. 

Det kan även vara, enligt oss och som Kraut och Attewell nämner, positivt för 
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samtliga chefer att kunna ta del av information som inte är direkt avsedd för 

dem. Detta då de kan bli insatta i vad som händer på andra kliniker än sin egen 

och på så vis skapas en förståelse för varandra, vilket vi menar underlättar 

samverkan över klinikgränserna.    

4.2.2.3 Informationsspridning som följer linjestrukturen  

Enligt Abrahamsson (2007) styrs hierarkiska organisationer centralt och 

kommunikationen sker enbart vertikalt och ej sidledes. Människor vill ha 

ordning runt omkring sig, vilket är svårt att åstadkomma utan att någon har mer 

påverkansmöjligheter än någon annan, därav blir hierarkier ett naturligt inslag. 

Ordning ger individer stabilitet och frihet från ångest. Respondenterna upplever 

att kommunikationen sker vertikalt i enlighet med Abrahamssons teori. För att 

den studerade verksamhetens organisationsstruktur, med flera chefsnivåer, ska 

fungera på bästa sätt så anser vi att det krävs att kommunikationen 

fortsättningsvis följer den vertikala linjen, för att ett tydligt ledarskap ska kunna 

uppstå. Vad gäller samverkan mellan chefsnivåerna så tror vi dock att en 

kombination av vertikal och horisontell kommunikation måste existera, för att 

förutsättningar för detta ska skapas. Det är ändå av vikt att cheferna informerar 

sin överordnande chef om vad som sägs och görs i horisontellt led. Den trygghet 

som den hierarkiska strukturen skapar tror vi kan gå förlorad om cheferna i den 

studerade verksamheten vid spridning av information skulle kringgå någon 

chefsnivå. Hierarkier medför, enligt Abrahamsson (2007), inte bara en tydlig 

maktfördelning utan även billigare och snabbare kommunikation än i andra 

organisationsformer, då antalet länkar som binder samman medarbetarna är 

betydligt färre i en hierarki. Enligt oss skulle även denna effekt gå förlorad om 

cheferna i den studerade verksamheten inte skulle kommunicera vertikalt med 

de närmast över- och underordnade cheferna, vilket skulle påverka samverkan 

negativt.  

4.2.2.4 Centrumchefens förståelse 

Danermark (2003) menar att en lyckad samverkan handlar om att förstå 

varandras synsätt och att kunna kommunicera kring dem, då individer som är 

skolade i olika kunskapstraditioner och tillhör varierande yrkeskategorier talar 

olika språk. De som interagerar bör undvika begrepp som enbart används 

specifikt av verksamma inom deras respektive yrke, om det är möjligt, eftersom 

det kan vara svårt för andra professioner att förstå deras innebörd. Genom att i 

viss mån lära sig de begrepp som andra använder visar man dem respekt och det 

gör det även lättare att förstå vilket perspektiv de ser saker och ting ifrån, då 

begreppsanvändningen kan avslöja det. Med hjälp av språket kan individer 

utestängas, då de inte förstår det som sägs i interaktionen och det är därav viktigt 

vid samverkan att inte använda sig av ett språk som är för avancerat för de 

andra. Samtliga chefer upplever att centrumchefen har en förståelse för de 

övriga cheferna i vissa avseenden och det kan enligt oss bero på att de är 

utbildade inom en och samma disciplin och därav talar samma språk. Vi anser i 
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enlighet med Danermarks teori att det är en förutsättning för en god samverkan 

att cheferna på olika nivåer använder ett språk som samtliga förstår för att på så 

vis skapa en förståelse för varandra.     

Thylefors (1991) menar att även om chefskapet ligger långt ifrån verksamheten 

så underlättar det om chefen har god kunskap om verksamheten och dess 

innehåll. Inom vården är det till fördel om chefen har en yrkeskunskap inom 

området, då detta gör att denne har ett större intresse för verksamheten och vet 

dess förutsättningar. Det medför även att chefen får en respekt hos sina 

underordnade och vid behov kan avlasta sina medarbetare. Kommunikationen 

underlättas även av att chefen har god kännedom om de underställdas situation. 

Möjligheten för chefer att vidmakthålla sin yrkeskompetens är därav mycket 

viktig. Abrahamsson (2007) belyser en konflikt som är vanligt förekommande 

mellan läkare och sjukhusledningen, då deras värderingar skiljer sig åt. Läkarna 

prioriterar patienterna medan ledningen sätter ekonomin i första rummet och 

dessa aspekter har båda parterna mycket svårt att kompromissa om. 

Centrumchefen har tidigare arbetat som verksamhetschef och läkare, vilket både 

denne själv och de andra cheferna upplever som positivt. Detta med anledning 

av det som Thylefors resonerar om ovan. Vi tror även att risken för den konflikt 

som Abrahamsson talar om kan minska i och med detta. Precis som den positiva 

effekten av ett gemensamt språk så tror vi att centrumchefens bakgrund som 

läkare skapar en förståelse för cheferna och för verksamheten, vilket är en 

förutsättning för samverkan enligt oss.  

4.2.3 Vilka faktorer upplever cheferna att det finns idag i den studerade 

verksamheten som hindrar att ett gott ledarskap och en god samverkan mellan 

de tre studerade chefsnivåerna ska kunna uppstå? 

4.2.3.1 Brist på tid och pengar 

Enligt Söderfjell (2007) är det viktigt att chefer inte bara lägger tid på det som är 

brådskande, utan också stannar upp och ser vad som är viktigt och avsätter tid 

för det. Chefer hamnar lätt i ett ekorrhjul då all tid läggs på att släcka bränder 

och de inte får tid med annat. I vissa fall kan det vara bra att låta det brinna ett 

tag och ta tag i det som verkligen är viktigt och på så sätt kanske kunna 

förebygga att bränderna uppstår över huvudtaget. Bristen på tid framhålls av 

samtliga intervjuade chefer som ett av de hinder som är mest påtagliga för att 

deras ledarskap och samverkan ska kunna fungera optimalt. Mycket av deras 

arbete fokuserar på kortsiktiga problem, vilket vi anser får stora negativa 

konsekvenser för den studerade verksamheten.  Vi tror att cheferna befinner sig i 

ett ekorrhjul i den bemärkelse som Söderfjell talar om det, men att detta 

förhållande till viss del skulle kunna förebyggas om cheferna gavs möjlighet att 

lägga mer tid på långsiktig planering än akut uppkomna uppgifter. Vi har en 

förståelse för chefernas situation, det vill säga att de prioriterar patienterna före 

utvecklingsarbete, men som centrumchefen nämner så kan det vara viktigt att 
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utveckling av vårdprocessen ibland sätts i främsta rummet. Detta då denna 

långsiktighet och utvecklingsinriktade fokusering i det långa loppet leder till en 

mer effektiv användning av tiden, vilket gynnar ledarskapet och samverkan 

mellan cheferna.  

Angelöw (2006) skriver att kraven på chefer är tuffa och att chefer inom 

offentlig sektor i många fall kan ha det ännu tuffare än chefer inom andra 

sektorer. Detta då de bland annat ofta får brottas med stora personalgrupper. 

Tiden räcker ofta inte till för dem då allt mer av deras tid idag går åt till 

administrativa uppgifter. Thylefors (1991) skriver att det i en studie bland 

chefer, om vad som skulle underlätta i deras arbete, framkommer att behovet av 

en administrativ resurs är stort och att det inom sjukvården är ökade ekonomiska 

resurser som är det dominerande behovet. Det här är någonting som samtliga 

chefer, som ingick i studien, upplever som ett problem och de önskar att de 

skulle ha en administrativ stödperson att tillgå. Idag är övertidsarbete vanligt 

förekommande och cheferna tycks vara överbelastade på grund utav för lite 

administrativ hjälp och i vissa fall på grund utav för stora personalgrupper. Vi 

ställer oss frågande till om valet att inte anställa någon administrativ person 

leder till någon ekonomisk vinning i längden för det studerade centrumet. Detta 

tror vi snarare kan medföra ökade kostnader i form av övertids- och 

sjukersättning vid eventuella hälsoproblem på grund av överbelastningen. Vi 

anser att cheferna många gånger är överkvalificerade för administrativa sysslor 

och ser det som ett ineffektivt användande av den resurs som chefernas 

kompetens är.         

Ekstam (2002) menar att det finns en övertro hos de flesta anställda i många 

verksamheter att om de bara hade tillgång till mer resurser, pengar, personal 

eller bättre lokaler så skulle alla problem vara lösta. Det är dock inte ofta det är 

så enkelt som att det är resursbristen som gör att de inte når uppsatta mål, utan 

att det snarare handlar om bristande effektivitet. Ibland handlar det om att bryta 

vanans makt och optimera förutsättningarna inom verksamheten vad gäller 

rutiner, givna roller eller arbetsmetoder. Vi upplever det som att cheferna i den 

studerade verksamheten i vissa fall kanske använder bristen på tid och 

ekonomiska resurser som ett argument för att slippa konfrontera vissa problem. I 

många fall tror vi dock att det kan vara andra bakomliggande faktorer som 

hindrar dem i arbetet. Liksom Ekstam menar vi att det istället kan handla om ett 

ineffektivt upplägg av arbetet, vilket till skillnad från tillgången till tid och 

pengar är något som cheferna själva kan påverka i allra högsta grad.     

Vibits och Eberhard (2004) skriver att en av chefers klassiska uppgifter består i 

att delegera ansvaret för arbetsuppgifter. Han menar att de flesta chefer är 

överrens om att det är viktigt och förnuftigt att delegera men att det är svårt att 

göra det när de är mitt uppe i sitt chefsuppdrag. Enbom (2000) skriver även hon 

att det oftast talas mycket om hur viktigt det är att delegera, men att det ändå 
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görs väldigt lite. Det handlar för cheferna om att våga släppa kontrollen. Ahltorp 

(1998) menar att chefer måste arbeta smartare inte hårdare för att ledarskapet 

ska kunna bli så bra som möjligt. Flera av respondenterna i den studerade 

verksamheten menar att de skulle vilja delegera mer men att problemet ligger i 

att det inte finns någon att delegera till på grund av ekonomiska skäl. Det 

framkommer även att det eventuellt kan råda en mentalitet inom sjukvården som 

säger att de anställda inte ska delegera mindre stimulerande arbetsuppgifter till 

andra. Vi tror att det kan handla om en kombination av dessa två faktorer i 

realiteten, att både den rådande ekonomin och mentaliteten i verksamheten 

spelar in. Liksom Enbom tror vi att chefernas kontrollbehov även det kan 

minska deras vilja att delegera arbetsuppgifter, vilket vi menar skapar en onödigt 

stor påfrestning på cheferna.  

Konsekvenser som kan uppstå då chefer inte delegerar är enligt Vibits och 

Eberhard (2004) att de går hem för sent, inte har tid att bry sig om sin egen 

utveckling samt tappar överblicken och ser inte tecken på vad som behöver 

utvecklas eller förbättras i verksamheten. Dessa negativa konsekvenser kan vi se 

existerar i den studerade verksamheten idag, vilket därav tyder på att delegering 

sker i allt för liten utsträckning. En anledning till att chefer inte delegerar mer är 

enligt Vibits och Eberhard (2004) att de under en stressig arbetsdag helt enkelt 

inte orkar delegera. Detta då det anses ta tid och de upplever att det oftast går 

fortare om de gör arbetsuppgiften själva. Vi menar att även chefernas tidsbrist 

kan vara en av orsakerna till varför de inte delegerar arbetsuppgifter, i tron om 

att det skulle spara tid. Detta missgynnar ledarskapet, då cheferna blir 

överbelastade och får arbeta på övertid. 

Ahltorp (1998) menar att grupprevir och personliga revir blir naturliga 

reaktioner från grupper som är under tryck eller hot om svåra omställningar. 

Respondenterna nämner att det finns en viss konkurrens och ett revirtänkande 

klinikerna emellan och detta skulle kunna förklaras utifrån Ahltorps 

resonemang. Det vill säga att den ständigt dåliga ekonomin och hotet om 

nedläggningar av kliniker inom Landstinget i Östergötland skapar denna 

negativa attityd till varandra hos cheferna. Detta är som vi ser det ett hinder för 

att en god samverkan ska kunna uppstå mellan chefer på olika kliniker inom 

centrumet.  

4.2.3.2 Ständiga prioriteringar 

Gudykunst och Yun Kim (1997) definierar begreppet roll som en uppsättning 

förväntningar på beteenden hos människor som innehar en specifik position i en 

grupp. Individer försöker per automatik leva upp till dessa förväntningar när de 

kommunicerar med andra. I hur stor utsträckning beror på hur tydligt rollen är 

definierad och hur pass entydiga förväntningarna är på denne. När en individ 

inte lyckas uppfylla de rollförväntningar som finns ifrågasätts dennes 

kompetens. Det är viktigt att förstå att samarbete med andra krävs för att vi ska 
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kunna leva upp till dessa krav på ett adekvat sätt. Rollerna som cheferna i den 

studerade verksamheten har är enligt respondenterna i vissa avseenden otydligt 

formulerade och motstridiga. Vi tror att då kraven från olika håll på cheferna 

varierar så kan det uppstå en rollkonflikt, vilket de själva även nämner då de 

talar om deras klämda position i organisationen. Vi tror att om de som finns runt 

omkring cheferna i organisationen börjar tvivla på deras kompetens på grund av 

otydliga roller så kan det leda till att cheferna som resurs inte utnyttjas på bästa 

sätt. Vi styrker detta resonemang med Gudykunst och Yun Kims teori om att 

individers kompetens på detta sätt kan ifrågasättas, då de inte kan leva upp till 

alla de förväntningar som finns på dem.  

Oklara roller leder enligt Lennéer Axelson och Thylefors (2005) till en ökad 

frihet för rollinnehavarna, om denne bortser från övrigas invändningar. En 

negativ konsekvens av detta är dock att alltför många ägnar sig åt de uppgifter 

som anses vara mest tilltalande. Den mest förekommande rollkonflikten orsakas 

av överbelastning. Problemet utgörs av att tiden inte räcker till för att uppfylla 

alla de förväntningar som finns på rollinnehavaren, samtidigt som det inte finns 

någon annan att delegera uppgifterna till. Söderfjell (2007) skriver att en ledare 

ofta bör finnas tillgänglig för sina medarbetare och vara närvarande för att kunna 

coacha och stötta dem i att leva efter rådande värderingar. Flera av 

verksamhetscheferna nämner att de på grund av tidsbrist har tvingats prioritera 

bort den sociala kontakten med övrig personal, till exempel i form av att sitta 

tillsammans med dem i fikarummet. Vi tolkar det som att deras otydliga roll i 

enlighet med Lennéer Axelson och Thylefors resonemang medfört att de gör 

denna prioritering. Detta då vi tror att cheferna tycker det är mer tilltalande att få 

uppskattning för ett väl utfört chefsarbete än för sin sociala kompetens. 

Verksamhetscheferna upplever en stor frihet men enligt oss på bekostnad av att 

de till viss del måste bortse från de underordnades invändningar. En annan 

rollkonflikt som dessa chefer har handlar om balansen mellan chefsarbetet och 

det kliniska arbetet. Många av dem uppger att båda dessa delar är viktiga men 

att det är svårt att hinna med. Vi ser det som positivt att cheferna fortfarande är 

kliniskt aktiva, då det leder till en förståelse för varandras områden, vilket kan 

leda till en god samverkan. Den stress som kan uppstå i och med de dubbla 

rollförväntningar, som finns på dem, tror vi dock kan medföra att ingen av 

förväntningarna kan uppfyllas fullt ut. Detta menar vi resulterar i ett bristfälligt 

ledarskap.    

Wall Berséus (2002) menar att störande avbrott i form av oanmälda besök, 

medarbetare som stannar till för att prata en stund, telefonsamtal och mejl tar 

mycket tid för chefer i det dagliga arbetet. Hon skriver även att chefer på 

mellannivå ofta är väldigt tillmötesgående, serviceinriktade och tjänstevilliga, 

vilket tycks ligga i uppdraget, att vara tillgänglig och hjälpsam. Den bristande 

förmågan att kunna säga nej och att ständigt lägga tid på att tillfredsställa andra 

kan snabbt bli en stressfaktor för dessa chefer. Cheferna i den studerade 
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verksamheten upplever att de former av avbrott som Wall Berséus talar om 

förekommer och därav har några av cheferna tvingats att bli mindre tillgängliga 

för att hinna med de övriga uppgifterna som chefskapet inkluderar. Detta tror vi 

medför en rollkonflikt, då den stora mängd arbetsuppgifter som åligger cheferna 

inte kan kombineras med att vara tillmötesgående och tillgänglig. Det som enligt 

Wall Berséus ingår som en del i mellanchefernas uppdrag. Cheferna har tvingats 

prioritera bort de delar som vi anser borde vara mycket viktiga för de 

underställdas arbetstillfredsställelse och därav tror vi inte att de upplever att 

ledarskapet fungerar på ett optimalt sätt i den studerade verksamheten. Vi menar 

även att samverkan mellan cheferna på olika nivåer påverkas negativt av bristen 

på sociala aktiviteter.           

4.2.3.3 Politiskt styrd organisation 

Enbom (2000) skriver att partiprogram idag är mer taktiska instrument för att 

fiska röster än ideologiska, framåtsträvande och byggda på dagens verkliga 

situation. Många gånger utlovar politikerna löften som de sedan får ta tillbaka, 

då de inte var tillräckligt genomtänkta. Vissa av cheferna i den studerade 

verksamheten talar i negativa ordalag om det dilemma som uppstår när 

politikerna utlovar en vård till medborgarna, som inte kan realiseras av cheferna 

utifrån de förutsättningar som finns inom organisationen. Thylefors (1991) 

menar att den offentliga sektorn är amatörstyrd i det avseendet att politikerna är 

lekmän och att dessa kan sakna kunskap om verksamheten. Oftast är de 

distanserade till den dagliga verksamheten i motsats till de professionella 

företrädarna, vilket gör att det kan uppstå en skillnad i lojaliteten. Detta då 

lojaliteten hos organisationens medarbetare ligger hos de människor de tjänar, 

vilket är en lojalitet som inte är lika stark hos arbetsgivaren och den mer 

abstrakta organisationen. Cheferna i den studerade verksamheten upplever att de 

styrande politikerna befinner sig långt ifrån verksamheten, vilket enligt dem 

leder till en bristande förståelse för deras vardag. Problemet utgörs av det 

faktum att politikerna utgår ifrån ett ekonomiskt perspektiv medan cheferna 

istället ser till patienternas bästa. Denna skillnad vad gäller cheferna och 

politikernas perspektiv kan kopplas till Thylefors teori ovan rörande lojalitet. 

Dessa perspektivskillnader anser vi är en hindrande faktor för ledarskapet. 

Hagström (1990) talar om problemet med att chefer i offentlig sektor har svårt 

att planera långsiktigt, eftersom det sker en ständig omsättning bland politikerna. 

Cheferna i den studerade verksamheten påpekar att det är svårt för dem att 

arbeta långsiktigt, då mandatperioderna på fyra år gör att det kan bli snabba 

vändningar i direktiven från politikerna. En chef menar att en lösning på detta 

problem skulle kunna vara att samtliga partier blir mer samstämmiga när det 

kommer till vård- och omsorgsfrågor. Det anser vi är en god idé då chefernas 

ledarskap skulle påverkas på ett positivt sätt av detta och resultera i 

organisatoriska förtjänster.  
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4.2.3.4 Diffusa och ej gemensamma mål 

Danermark (2003) anser att ett klart uttalat mål med samverkan är en 

förutsättning för denna arbetsform. Westrin (i Danermark & Kullberg, 1999) 

menar att det är mycket relevant att mål, principer och etiska förhållningssätt har 

diskuterats utförligt innan samverkan börjar. Det är enligt Danermark (2004) 

helt avgörande för samverkan att det finns ett objekt som handlingarna riktas 

mot, vilket han benämner som samverkans intentionalitet. Utan en föreställning 

om vad det ska samverkas om finns ingen samverkan. Syftet kan till exempel 

vara att verka för sina patienters bästa, av ekonomiska skäl eller för att fånga 

upp individer som fallit mellan stolarna. Då de samverkande har olika mål 

skapas en irritation och samverkan försvåras markant. Motivet för samverkan 

varierar mellan individerna beroende på deras intresse och behov. Cheferna i 

den studerade verksamheten upplever att organisationens mål är otydliga och 

inte förankrade på ett bra sätt. I och med det så anser vi att en naturlig följd av 

det är att det heller inte finns några tydliga mål för hur samverkan ska ske 

mellan cheferna på olika nivåer och kliniker. Detta leder enligt Danermark och 

Westrin till att samverkan inte kan fungera optimalt. Vi tror att det är en 

grundläggande förutsättning för en god samverkan att samtliga chefer har 

samma mål och att det där igenom skapas ett gemensamt intresse. 

Enligt Gudykunst och Yun Kim (1997) är målen i individualistiska kulturer mer 

fokuserade på individen än på gruppen. I denna form av kultur förväntas 

individerna att se efter sig själva och sina närmaste och självförverkligande går 

före kravet på att individerna ska passa in i gruppen. Arbetsuppgifter kan 

definieras som antingen samarbetsinriktade eller tävlingsinriktade. En 

samarbetsinriktad uppgift påverkar kommunikationen på så vis att individer får 

positiva känslor för de andra deltagande i interaktionen. Uppfattningen av hur 

pass samarbetsinriktad uppgiften är beror på hur individualiserad kulturen som 

råder är och vid en ökad individualisering tilltar tävlingsinriktningen. Vi ser den 

studerade organisationen som individualistisk i den bemärkelsen att varje klinik 

inom centrumet fokuserar på sin egen verksamhet. Vi tror att detta kan ha 

orsakats av konkurrensen om ekonomiska resurser som nämnts ovan, vilket i sin 

tur har lett till att en tävlingsinriktning har skapats inom centrumet. Denna 

kultur, enligt Gudykunst och Yun Kims teori, anser inte vi skapar en bra grund 

för cheferna att stå på vid samverkan. Detta då samverkan handlar om ett 

kollektivt agerande och att se till allas bästa. Det har enligt Gudykunst och Yun 

Kims teori i sin tur lett till att de inte är lika positivt inställda till varandra som 

de skulle kunna vara om arbetsuppgifterna var samarbetsinriktade. Vi anser att 

detta är en bidragande orsak till varför det är svårt för de samverkande cheferna 

att upprätta gemensamma mål, då de inte ser de fördelar som finns med ett 

samarbete över klinikgränserna. Vi anser att både cheferna och ledningen kan 

vinna mycket på att gemensamma, klara och tydliga mål utformas. Några av 

respondenterna nämner att vårdenhetscheferna numera själva ansvarar för att 
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möten för samverkan dem emellan blir av. Detta har dock lett till att dessa 

träffar har uteblivit, då stabspersonal inom centrumet inte längre kallar till 

möten. På grund av detta tror vi att det kan vara av vikt att centrumledningen 

bjuder in cheferna till möten och ansvarar för att de blir av.  

4.2.3.5 Centraliserad organisation 

Thylefors (1991) skriver att decentralisering innebär att makten förskjuts från 

toppen till bredden i organisationer, där yrkeskunskapen finns. Cheferna i den 

studerade verksamheten upplever inte att organisationen är decentraliserad, 

vilket enligt uppdragsgivaren är tanken att den ska vara. De anser att besluten 

fortfarande fattas högt upp i organisationen och att de har små möjligheter att 

påverka dem. Den största nackdelen med hierarkier är enligt Abrahamsson 

(2007) att de gör det svårt att skapa en närhet och en god atmosfär mellan de 

anställda. Oklara riktlinjer för hur en organisation ska styras, det vill säga 

strukturlöshet, kan leda till att individer måste samarbeta utan gemensamma 

regler och samtidigt som de är beroende av varandra så saknas det målsättningar 

för gruppen. Vi tolkar det som att cheferna upplever att den studerade 

organisationen inte har någon klar stuktur, då den varken är centraliserad eller 

decentraliserad fullt ut. Denna oklarhet tror vi leder till svårigheter för cheferna, 

både vad gäller deras roll som ledare och samverkan dem emellan. Ledarskapet 

tror vi kan påverkas negativt då cheferna inte vet vilka befogenheter de har. 

Samverkan hävdar vi är beroende av en tydlig rollfördelning mellan de ingående 

cheferna för att den ska kunna fungera problemfritt, vilket inte är fallet i denna 

organisation då dess struktur är otydlig. Cheferna upplever att de befinner sig på 

samma organisatoriska nivå när de träffas för att samverka, vilket kan tolkas 

som en strukturlöshet då ingen bestämmer mer än den andra. Detta kan få 

negativa konsekvenser enligt Abrahamssons teori. Vi menar att det går att 

skönja en god struktur i verksamheten, men att den inte utnyttjas på bästa sätt. 

För att detta ska bli möjligt anser vi att det krävs att var och ens roll och 

ansvarsområde tydliggörs. Det menar vi är en förutsättning för en god 

samverkan mellan chefer på olika nivåer.  

Ohlsson och Rombach (1998) menar att en platt organisation ej är det samma 

som en decentraliserad sådan. De skriver att det som kännetecknar en platt 

organisationsstruktur i stora företag är att ett stort antal medarbetare befinner sig 

på basnivå och att chefer har ett stort antal underställda. Det vanligaste sättet att 

platta till hierarkier är att ta bort den personal som finns i mitten av 

organisationen. Tillplattning av organisationer innebär att lägre chefer ofta får 

ett större ekonomiskt ansvar men inte större befogenheter. Enligt Ohlsson och 

Rombach (1998) kan ledningens vilja att göra besparingar vara en orsak till 

varför organisationer plattas till. I den studerade verksamheten ställs det höga 

krav på cheferna. Många har ett stort antal underställda och upplever sig vara 

överbelastade med administrativa uppgifter. Sett utifrån Ohlsson och Rombachs 

teori skulle detta kunna bero på att antalet chefnivåer har minskat och att det i 
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sin tur har gjorts i besparingssyfte. Vi ställer oss frågande till om de eventuella 

ekonomiska förtjänsterna med detta överstiger de förluster som görs rörande 

ledarskapet. Det finns enligt oss en risk för att detta skapar en situation där 

cheferna inte har tid för varken sina underordnade eller för samverkan med 

andra chefer. I och med att cheferna upplever en bristande delaktighet vid 

beslutsfattande tolkar vi det enligt Ohlsson och Rombachs resonemang som att 

deras befogenheter inte har ökat i samma takt som deras antal ansvarområden. 

Detta menar vi är ett hinder för att ett gott ledarskap ska kunna uppstå (jmf 

Almén, 2007). 

4.2.3.6 Distans till den kliniska vardagen 

Söderfjell (2007) menar att en ledare som sitter på sitt kontor bakom stängd dörr 

eller alltid är iväg på diverse möten och sällan kliver ner på golvet inte kommer 

att upplevas som konsekvent av sina medarbetare. Genom att ledaren ibland drar 

på sig arbetshandskarna och är närvarande visar denne att han eller hon 

värdesätter personalen, bryr sig om den och finns där för den. Både 

verksamhetschefer och vårdenhetschefer i den studerade verksamheten upplever 

att de andra chefsnivåerna befinner sig längre ifrån den kliniska vardagen än vad 

de själva gör. Detta ser de som ett problem då de får olika perspektiv på 

verksamheten, vilket i vissa fall får till följd att de inte förstår varandra. Vi tror i 

enlighet med Söderfjells teori att en lösning på detta problem skulle kunna vara 

att cheferna öppnade upp sin dörr och blev mer närvarande i verksamheten. De 

skulle då uppfattas som mer trovärdiga och medmänskliga. Vi har tidigare tagit 

upp centrumchefens förståelse för de övriga cheferna som en av de 

förutsättningar som finns i verksamheten idag för att en god samverkan ska 

kunna äga rum. Detta är dock en förståelse som grundas i dennes egen 

erfarenhet som läkare och verksamhetschef. Den förståelse som vi syftar till i 

detta stycke uppstår då cheferna aktivt deltar i den kliniska vardagen och själva 

får uppleva det förhållande som medarbetarna arbetar under på kliniken. Det vill 

säga se hur verksamheten i praktiken fungerar idag och inte hur den har fungerat 

tidigare.  

Ekstam (2002) skriver att när människor vill att chefen för verksamheten ska 

komma och informera dem så är det ofta inte själva informationen de är 

intresserade av utan mer bara själva mötet. Det är direktkontakten som 

efterfrågas och känslan av att bli sedd och uppmärksammad. Flera av 

vårdenhetscheferna menar att det är synd att de inte längre får vara med på 

ledningsgruppsmötena och att de känner att de missar information på grund av 

detta. Vi tror dock i enlighet med Ekstams teori att det kan vara direktkontakten 

med andra chefer som de saknar snarare än det som förmedlas på dessa möten. 

Antalet tillfällen då centrumledningen besöker klinikerna har också minskat. En 

av respondenterna menar att detta beror på att ledningen inte ser nyttan med 

dessa möten, då inget konkret problem finns att diskutera. Vi menar att dessa 

besök i enlighet med Ekstams teori är mycket viktiga för cheferna då de leder till 
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att de får en form av bekräftelse. Denna bekräftelse tror vi kan ge dem en bättre 

självkänsla och en trygghet i sin roll som ledare.  

4.2.3.7 Olika utbildningsbakgrund 

Danermark (2004) belyser maktaspekten som enligt honom hela tiden är 

närvarande vid samverkan. Makten som en individ besitter beror på 

sammanhanget och relationen till de övriga aktörerna. Juridiskt ansvar, 

utbildning, yrkets status, ställning i hierarkin och erfarenhet är exempel på 

faktorer som påverkar en aktörs makt. Genom att klargöra rollerna som finns i 

gruppen i ett tidigt skede av samverkan så tydliggörs maktförhållandena. När 

aktörerna har olika intressen som de värnar om kan det uppstå en maktkamp om 

vems perspektiv som ska få företräde. Yrkesgrupper erhåller olika 

föreställningar om fenomen, så kallade sociala representationer, genom deras 

skiftande utbildning, arbetskamrater och arbetserfarenheter, vilket medför att de 

har olika förhållningssätt till dem. Flera av respondenterna menar att det finns en 

skillnad i värderingar och fokusområden beroende på vilken 

utbildningsbakgrund cheferna har. Det nämns bland annat att 

verksamhetscheferna samt centrumchefen främst har ett medicinskt perspektiv 

då de i grunden är läkare, medan vårdenhetscheferna som är utbildade 

sjuksköterskor har ett omvårdnadsperspektiv. Samtliga faktorer som Danermark 

menar påverkar en individs makt existerar i den studerade organisationen, dock 

till fördel för läkarna. Det framstår därav som naturligt för oss att det medicinska 

perspektivet är det dominerande, vilket nämns av respondenterna. Detta 

maktförhållande tror vi, liksom Danermark, påverkar samverkan mellan 

chefsnivåerna negativt.   

Ohlsson och Rombach (1998) menar att de föreställningar som individer i en 

organisation har skapas utifrån en historiskt bunden identitet som inte går att 

bortse ifrån. Denna identitet verkar hämmande på utvecklingsarbete i och med 

att den medför svårigheter för individerna att upptäcka behovet av förändringar 

samt att åstadkomma förändringar när behovet väl är upptäckt. Detta kan även 

benämnas som organisationens kultur. Sjukvården kan delas in i två 

huvudområden som har funnits sedan länge tillbaka, omvårdnad och medicin. 

Förr var det omvårdnad som dominerade inom sjukvården men idag har medicin 

kommit att få en allt större plats. Det finns problem i sjukvården idag vad gäller 

att organisera det medicinska arbetet tillsammans med omvårdnadsarbetet. För 

att främja utveckling anser författarna att det krävs en dialog och samverkan 

mellan olika nivåer och funktioner inom organisationer. Detta är inte möjligt i 

de plattaste organisationerna utan kräver en hierarkisk struktur i viss mån. Den 

studerade verksamhetens struktur är utformad på ett sätt som skulle kunna gynna 

en god samverkan men enligt oss så krävs det att dialogen mellan de tre 

chefsnivåerna ökar för att medicin och omvårdnad ska kunna kombineras på 

bästa sätt och leda till en bättre samverkan. I och med att cheferna idag upplever 

att det finns en schism mellan medicin- och omvårdnadsperspektivet. Vi tror 
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dock att den djupt rotade kulturen inom sjukvården leder till att denna 

förändring är svår att få till stånd, i enlighet med Ohlsson och Rombachs teori.  

Danermark (2004) menar att när statusskillnader finns mellan de parter som ska 

samverka kan åsikter från de med högre status väga tyngre trots att det är de 

med lägre status som har kompetens inom området, status tenderar att gå före 

kompetens. För att samverkan ska kunna fungera bra krävs det att de ingående 

aktörerna är jämbördiga. Cheferna i den studerade verksamheten upplever det 

inte som ett problem vid samverkan att de befinner sig på olika nivåer i 

organisationen. Däremot talar de om att den tradition och kultur som råder ger 

de med läkarutbildning högre status än de med sjuksköterskeutbildning. Denna 

statusskillnad kan enligt Danermarks teori påverka samverkan negativt. Vi 

menar, liksom några av respondenterna, att detta medför att vårdenhetschefernas 

synpunkter inte tas i beaktande i lika stor utsträckning som de övriga studerade 

chefsnivåernas. För att kunna förändra detta förhållande så anser vi att de bör 

kommunicera öppet om de rådande statusskillnaderna och försöka minimera 

dem, vilket Danermark menar krävs för att en god samverkan ska kunna skapas. 

4.2.3.8 Bristfälliga möten 

Lennéer Axelson och Thylefors (2005) menar att tanken med möten är att 

deltagarna efteråt ska känna att de varit givande, men att det inte alltid blir så. 

En orsak kan vara att det slutna klimatet, som eventuellt kan råda i 

verksamheten, återspeglas i mötet och får en negativ verkan. Andra orsaker till 

detta kan vara att deltagarna har en bristande kunskap om hur dessa möten kan 

planeras och struktureras eller att de ser möten som minst viktigt av alla de 

arbetsuppgifter som åligger dem. Erikson (2007) talar om hur möten kan bli mer 

effektiva. Han menar att det är viktigt att mötena är strukturerade, det vill säga 

att det är tydligt vad syftet med mötet är för deltagarna, annars finns risken att 

mötet handlar om saker som det inte var avsett för. Cheferna i den studerade 

verksamheten nämner att klimatet mellan klinikerna inte är så öppet som det 

skulle kunna vara, vilket vi tror i enlighet med Lennéer Axelson och Thylefors 

teori kan återspeglas även under möten där chefer från olika kliniker deltar. 

Flera av cheferna upplever att det kan bli lite för mycket möten och att de i flera 

fall har svårt att se nyttan med dessa möten. Detta tycker vi tyder på att det finns 

en oklarhet i vad syftet med vissa möten är, vilket vi liksom Lennéer Axelson 

och Thylefors samt Erikson tror leder till att mötena inte blir så givande för 

cheferna som de skulle kunna vara. Det kan i sin tur leda till att möten inte blir 

någon prioriterad arbetsuppgift av cheferna, precis som Lennéer Axelson och 

Thylefors nämner, vilket hindrar samverkan mellan chefsnivåer.  

Erikson (2007) menar att det är viktigt att innan mötet tänka över hur mycket tid 

som behövs för just det här mötet, då möten ofta tenderar att ta så lång tid som 

det är sagt oavsett om det är 3 eller 5 timmar avsatt. En annan fallgrop är att alla 

ofta deltar under hela mötet, även om det är flera punkter som inte berör alla. 
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Det är därför viktigt att ha de personer på mötet som faktiskt är berörda och låta 

övriga använda den tiden till annat. Ytterligare en orsak till att möten kan bli 

improduktiva är att vissa deltagare kommer sent eller inte alls. Cheferna påpekar 

att det är tidskrävande att gå på alla möten och att det därav är mycket viktigt att 

mötena är relevanta för dem då de har ett pressat tidsschema. Flera av dem talar 

om att det många gånger tas upp punkter som inte berör alla deltagarna på 

mötet, vilket gör att de långa stunder blir sittandes passiva. Centrumchefen 

nämner även att det har förekommit att deltagare lämnat möten innan de är slut, 

vilket vi tycker är ett tecken på att mötena inte fungerar på bästa sätt. Skulle 

Eriksons resonemang om att ett möte tar den tid som är avsatt för det, även gälla 

för möten i den studerade verksamheten så anser vi att centrumledningen borde 

fundera på att korta ner sina möten så att de på så vis kan bli mer effektiva. Det 

skulle även kunna vara en god idé att ha fler men kortare möten där klinikerna är 

uppdelade, så att problemet med att det dyker upp punkter som inte berör alla 

elimineras. Ett oengagemang tror vi i slutändan kan leda till att cheferna inte 

dyker upp alls på mötena, då de inte ser nyttan med dem. Vissa vårdenhetschefer 

är missnöjda över att de inte längre får delta i ledningsgruppsmöten, då de tycker 

att de inte får tillräckligt med information och att de inte får vara delaktiga vid 

beslutsfattande. Vi menar att fler och kortare möten skulle möjliggöra att 

vårdenhetscheferna får vara med på fler möten och därav delges den information 

som de idag upplever att de går miste om. Kortare och effektivare möten skulle 

även underlätta för verksamhetscheferna och vårdenhetscheferna att träffas, då 

de säger att det är svårt att hinna med det på grund av deras tidsbrist.  

Erikson (2007) skriver att det är viktigt att det finns tydliga protokoll för mötet i 

god tid innan och att de viktigaste frågorna inte tas upp sist då den tillgängliga 

tiden redan är förbrukad. Vibits och Eberhard (2004) menar att det är av vikt att 

det skapas en respekt bland medarbetarna för personalmöten och att det är upp 

till chefen att se till att inställningen till möten blir den rätta. Han skriver att det 

kan vara bra att engagera sina medarbetare i såväl planerandet som 

genomförandet av dessa möten. Cheferna i den studerade verksamheten talar om 

att deras pressade tidsschema gör att de inte hinner sätta sig in i de punkter som 

de vill diskutera under mötet. De nämner även att de många gånger inte får 

tillräckligt med information inför mötet. Detta tror vi medför att engagemanget 

och effektiviteten på mötena minskar i enlighet med Eriksons teori, då de inte är 

förberedda innan. Vi tror även att det kan leda till att många frågor dyker upp 

efter mötena då de inte haft tid på sig att fundera ut dem till mötet. Ledningen är 

dålig på att informera om vad mötena ska handla om och det anser vi medför att 

cheferna inte får den respekt för mötena som de borde ha enligt Vibits och 

Eberhards teori. Vi anser att centrumchefen genom lite bättre planering och 

genom att låta de andra cheferna vara delaktiga vid såväl planerandet som 

genomförandet av mötena, skulle kunna få dem att respektera dessa möten på ett 

annat sätt än vad de gör idag. Vi ser dessa formella möten som ett av de 
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viktigaste forumen för att en god samverkan ska kunna uppstå, därav är det av 

stor vikt att dessa blir så bra som möjligt. Cheferna måste komma dit med en 

positiv anda för att vara öppna för samverkan.  

4.2.3.9 Bristande kommunikation 

Hall (i Angelöw & Jonsson, 2000) delar in kulturen i två typer, varav den ena 

karaktäriseras av djupkulturell och den andra av ytkulturell kommunikation. Vid 

djupkulturell kommunikation döljs den största delen av informationen i 

sammanhanget eller de interagerandes tankar och värderingar. Den är svår att 

förändra och verkar enande på individerna och gruppen. Ytkulturell 

kommunikation är däremot lätt att förändra och fungerar på motsatt sätt, då 

nästan all information delges verbalt. Dessa två former av kommunikation kan 

äga rum samtidigt i en kultur men någon av dem brukar dominera. Utifrån 

chefernas uttalande så tolkar vi det som att den djupkulturella kommunikationen 

dominerar i den studerade verksamheten. Sjukvården har en mycket lång 

historia bakom sig och arbetet präglas i stor utsträckning av traditioner. Det 

framkommer till exempel att klimatet inte är öppet i alla avseenden, att det inte 

hör till seden att ge kritik till varandra och att det tas för givet att allting fungerar 

på ett bra sätt. Vi anser att det skulle vara till fördel för ledarskapet och 

samverkan mellan cheferna om kommunikationen kunde bli mer ytkulturell. På 

så vis tror vi att dolda tankar och värderingar skulle kunna tydliggöras i 

verksamheten och inte förrän då kan förändringar av dem ske. Hall påpekar 

dock svårigheten i att förändra den djupkulturella kommunikationen, men vi 

anser att ett medvetet försök till att göra det borde ge ett gott resultat i 

samverkanssyfte.  

Gunnarsson (2009) menar att alla människor har ett behov av att bli bekräftade, 

känna sig viktiga och sedda. Feedback kan delvis fylla detta behov. Söderfjell 

(2007) beskriver feedback som en form av återkoppling från en eller flera 

personer till en eller flera personer. Sändarens syfte är att informera mottagaren 

om hur dennes beteende upplevs och om beteendet upplevs som positivt eller 

om det bör förändras. I feedbackprocessen kan det även ingå att sändaren ber 

mottagaren att motivera sitt syfte med beteendet. Vissa chefer upplever att de får 

för lite feedback och enligt Gunnarssons teori påverkar det dem negativt. Utifrån 

Söderfjells teori menar vi att det framgår att feedback medför fördelar för både 

organisationen och för individen den riktas mot. Cheferna upplever att 

förväntningarna på dem från centrumchefen är otydliga, vilket vi anser tyder på 

att kommunikationen är bristande och att det ges för lite feedback. Varken 

organisationen eller cheferna kan utvecklas om det inte ges återkoppling i 

arbetet. Vi anser även att cheferna kan få en möjlighet att försvara sina 

handlingar då feedbackprocessen inkluderar att mottagaren får ge sin syn på det 

som tas upp. Det vi menar är att feedback är en förutsättning för ett gott 

ledarskap.    
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Söderfjell (2007) menar att då feedback ges så är det viktigt att det finns 

tillräckligt med tid så att eventuella missförstånd eller dylikt kan redas ut direkt. 

Det är även viktigt att feedbacken ges vid ett tillfälle då mottagaren är mottaglig 

för informationen. Feedbackmöten på en regelbunden basis kan vara ett sätt att 

få till ett lämpligt tillfälle. Cheferna upplever att de får spontan feedback men att 

de skulle vilja ha mer återkoppling under ordnade former. Utifrån Söderfjells 

teori tolkar vi det som att det finns en risk för att den spontana feedbacken kan 

medföra att missförstånd förblir ouppklarade. I enlighet med Söderfjälls teori 

menar vi att för att feedback ska leda till ett gott ledarskap, god samverkan, att 

missförstånd ska kunna redas ut och för att den ska få verkan på mottagarens 

beteende, så krävs det att möten för feedback planeras in i förväg.   

Gunnarsson (2009) skriver att det ofta är bättre att be om feedback än att sätta 

sig i en offerroll och ta för givet att någon annan spontant kommer att ge den. 

Det gäller för personen att även själv ta ansvar så att denne får den feedback 

denne vill ha. Flera av respondenterna önskar att de skulle få mer återkoppling 

på sitt arbete. Det framkommer dock inte i intervjuerna vilket ansvar de själva 

tar för att erhålla denna feedback, men som Gunnarsson påpekar är det viktigt att 

de även själva ber om att få återkoppling. Gunnarsson skriver att feedback är 

viktigt för såväl individen som för gruppen, men även för hela organisationen. 

För individen i form av att det skapar goda relationer, vilket leder till engagerade 

och motiverade medarbetare. För gruppen i form av ökad öppenhet och färre 

konflikter och för organisationen i form av att ett gott samarbete mellan 

medarbetarna gör att deras energi riktas åt rätt håll det vill säga åt att uppfylla 

organisationens mål. Vi menar att de positiva effekter som feedback har på 

individen är en förutsättning för ett gott ledarskap och dess effekter på gruppen 

och organisationen är en förutsättning för en god samverkan mellan chefer på 

olika nivåer. 

Sannolikheten att budskap når sin tänkta mottagare beror enligt Aubert (1979) 

till stor del på om informationen ska spridas uppåt eller nedåt i en 

linjeorganisation. Det beror på att det är de överordnade som har makten att 

verkställa repressalier. Enligt Thylefors (1991) ges det förhållandevis mycket 

information nedåt i organisationen, men att det är sämre ställt i omvänd riktning. 

Det finns ofta systematiska rutiner för spridning av nedåtriktad information, men 

inte för uppåtriktad. Denna bristande information underifrån och upp medför att 

politiker, chefer och ledningsgrupper i vissa fall fattar dåliga beslut. Ofta stannar 

de dåliga nyheterna på vägen i båda riktningarna, viket gör att mellancheferna är 

de som behåller denna information. Detta för att dels skydda sig själva mot den 

information som går uppåt och dels för att skydda sin personal från information 

som går nedåt. Detta tolkar vi som hindrande faktorer för att cheferna ska få 

feedback från underordnade. Utifrån Thylefors teori menar vi att en god 

samverkan mellan chefsnivåerna borde vara av största intresse för ledningen av 

verksamheten, för att felaktiga beslut ska kunna undgås. Samtliga chefer som vi 
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har studerat har någon form av mellanposition och det skulle enligt Thylefors 

resultera i att de inte för vidare en stor mängd av den information som når dem. 

Vi anser dock att om klimatet i verksamheten skulle bli mer öppet och rutiner 

för informationsspridning uppåt i organisationen skapas, så skulle omfattningen 

av detta problem minska och förutsättningarna för en god samverkan öka.    

Aubert (1979) menar att kommunikationen skiljer sig åt beroende på om den 

sker ansikte mot ansikte eller via något medium. Då personer träffas personligen 

finns det en möjlighet att korrigera missförstånd direkt och hur människor 

reagerar påverkas av att en annan människa är närvarande. Det är å andra sidan 

svårare att dölja hemligheter och det kan uppstå större obehag då parterna är 

oeniga vid direkt kommunikation än vid kommunikation via post eller dylikt. 

Det framkommer ur resultatet att mycket av kommunikationen i den studerade 

verksamheten sker via mejl och telefon. Enligt Auberts resonemang och 

cheferna själva leder detta till att risken för missförstånd ökar. Den tidsbrist som 

cheferna arbetar under tror vi är den huvudsakliga orsaken till den stora 

användningen av dessa kommunikationsmedier. Ytterligare en orsak skulle 

utifrån Auberts teori kunna vara att kommunikation via telefon och mejl 

underlättar för cheferna att sprida information som de tror kan skapa osämja 

mellan dem själva och mottagaren. På så vis undgår cheferna att konfronteras. 

Vi anser dock att det kan uppstå en ond spiral, då vi tror att osämjan uppstår på 

grund av de missförstånd som uppkommer i och med kommunikationen via 

telefon och mejl. Detta kan komma att bli negativt för samverkan.       

Kraut och Attewell (i Heide, 2002) anser att kommunikation via bland annat 

telefon och dator leder till två huvudsakliga effekter, informationsöverflöd och 

kommunikationsintrång. Vid överflöd kan individen inte hantera all information 

och det uppstår svårigheter då det viktiga ska åtskiljas från det oviktiga. En 

annan negativ följd av den stora mängd information som finns att tillgå är att 

arbetstagarna kan känna sig störda i sitt arbete på grund av den. 

Kommunikationsintrång innebär att individer tvingas att kommunicera på en 

tidpunkt som de själva inte har valt och som kan vara mycket opassande för 

mottagaren. Detta problem uppstår främst vid personliga samtal och 

telefonsamtal. Normen inom en organisation kan dock vara att mejl måste 

besvaras direkt och om så är fallet så skapar även det ett 

kommunikationsintrång. Cheferna upplever ett informationsöverflöd i den 

studerade verksamheten, men de nämner ej det som Kraut och Attervall 

benämner som kommunikationsintrång. Vi anser dock att trots det så borde 

denna negativa effekt av personliga samtal och kommunikation via telefon och 

mejl existera. Det framkommer att det finns ett outtalat krav att mejl ska 

besvaras relativt fort, vilket upplevs vara ett stressmoment och ta tid i anspråk, 

som cheferna egentligen skulle vilja ägna till något annat. Dessa två effekter 

anser vi påverkar ledarskapet i verksamheten på ett negativt sätt. Vi tror att det 

är svårt att undkomma det informationsöverflöd som den nya 
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kommunikationstekniken har medfört. Vi anser dock att det är av stor vikt att det 

mest väsentliga förmedlas formellt via direktkontakt, ansikte mot ansikte. På så 

vis skulle informationsöverflödet och kommunikationsintrånget via telefon och 

mejl minska, vilket skulle påverka ledarskapet och samverkan mellan chefer på 

ett positivt sätt.   

4.2.3.10 Dålig förberedelse inför chefsuppdraget 

Enligt Franzén (1996) genomgår de flesta nya chefer en grundutbildning, 

antingen företagsinternt eller externt och denna utbildning bör äga rum så snart 

som möjligt efter utnämningen. Han menar att vissa utbildningar ges redan 

innan chefen har tillträtt, men att det är till fördel om chefen har börjat lära 

känna sin arbetssituation och sina medarbetare innan utbildningen startar. Flera 

av cheferna i den studerade verksamheten nämner att de var dåligt förberedda 

för uppdraget som chef då de tillträdde. Vissa av dem gick en 

ledarskapsutbildning parallellt med det dagliga arbetet då de redan tillträtt som 

chef, vilket de nämner som negativt och att de hellre hade velat ha den innan de 

tillträdde. Vi tror dock i enlighet med Franzéns resonemang att det kan ha varit 

bra att utbildningen löpte parallellt med det dagliga arbetet, men att det kanske 

även hade behövts någon form av utbildning eller introduktion innan. Detta för 

att skapa en trygghet och självsäkerhet hos cheferna i sin yrkesroll. Vibits och 

Eberhard (2004) skriver att nya chefer ofta upplever att problemställningar 

börjar upprepa sig efter en period på 12-18 månader, vilket innebär att denne då 

kan börja använda sina erfarenheter från den första gången denne befann sig i 

motsvarande situation. Likt Vibits och Eberhards uttalande så talar flera av 

cheferna om att det tog mycket lång tid innan de kom in i rollen som chef, 

nästan hela första förordnandet. Vi tror att denna långa tid för att komma in i 

rollen skulle kunna kortas ned. Detta med hjälp av en god förberedande 

utbildning och att de på så vis snabbare skulle kunna fungera som fullgoda 

ledare.    

Murray och Owen (1992) nämner flera fördelar för organisationen med att de 

inför ett internt mentorskapsprogram. Det kan vara kostnadseffektivt då 

mentorskapet sker parallellt med det dagliga arbetet och det kan leda till ökad 

kommunikation och förståelse i organisationen. Enligt Hogan (i Murray & 

Owen, 1992) kan mentorskap leda till ökad produktivitet, då samarbetet mellan 

mentor och adept förbättras. Arhén (1991) skiljer på två former av internt 

mentorskap, det spontana och det organiserade mentorskapet. Det spontana 

mentorskapet är en kontakt som uppstår utan yttre inblandning, medan det 

organiserade uppstår i någon form av mentorskapsprogram inom företaget. 

Fördelen med internt mentorskap är att det skapar förståelse mellan olika nivåer 

i organisationen samt ökar kontaktnätet och kommunikationen mellan företagets 

medarbetare. Det är även ett bra sätt att utbilda nya chefer på, då de äldre 

företagsledarna kan ge de yngre goda lärdomar inför framtiden. Cheferna i den 

studerade verksamheten uppger att det inte fanns någon mentor i form av någon 
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mer erfaren chef att tillgå då de tillträdde som chef, men att det hade varit 

mycket bra att ha haft. Vi tror precis som Murray och Owen nämner att någon 

form av mentorskapsprogram kunde ge många fördelar både för att cheferna ska 

kunna komma in i sin roll och bli goda ledare snabbare. Det interna mentorskap 

som Arhén skriver om tror vi skulle kunna bidra till en ökad samverkan både 

mellan klinikerna och mellan chefsnivåerna. Mellan klinikerna då de 

tillsammans skulle kunna bygga upp programmet och mellan chefsnivåerna då 

mentor och adept kan komma från olika nivåer inom centrumet.    

Vibits och Eberhard (2004) skriver att många som går från att ha varit en del av 

det sociala centrumet på avdelningen till att bli chef upplever att denne inte 

längre är en del av gruppen. I medarbetarnas ögon kan synen på chefen ha gått 

från att vara "en av oss" till att vara "en av dem", det vill säga att de blivit en 

representant för ledningen och därmed för organisationen. I en sådan situation 

kan det vara bra att som chef hitta förtrogna utanför sin egen personal, 

exempelvis en chefskollega eller en tidigare chef för enheten. Det nämns av 

cheferna i den studerade verksamheten att det i vissa fall kan vara problematiskt 

att gå från att ha varit en av medarbetarna till att inta en chefsposition på samma 

klinik. Vi anser att det därav kan vara bra för dem att kunna ha någon stödperson 

som kanske upplevt samma situation själv eller hjälpt andra med detta problem 

tidigare. Denna stödperson skulle kunna vara en mentor som antingen är en 

person som har eller har haft samma befattning eller en utomstående som kan 

komma med goda råd och bidra till att ett bättre ledarskap skapas. 

4.3 Slutsatser 
De förutsättningar som cheferna upplever finns för ett gott ledarskap i den 

studerade verksamheten idag är: 

 det stora handlingsutrymmet  

 det stora utbudet av ledarskapsutbildningar  

 stödet i arbetet 

De förutsättningar som cheferna upplever finns för en god samverkan mellan de 

tre studerade chefsnivåerna i den studerade verksamheten idag är:  

 den höga ambitionsnivån 

 de goda möjligheterna att träffas och kontakta varandra  

 informationsspridningen som följer linjestrukturen  

 centrumchefens förståelse 

De faktorer som cheferna upplever finns idag i den studerade verksamheten som 

hindrar att ett gott ledarskap och en god samverkan mellan de tre studerade 

chefsnivåerna ska kunna uppstå är: 

 bristen på tid och pengar  



56 

 

 de ständiga prioriteringarna  

 att organisationen är politiskt styrd  

 de diffusa och ej gemensamma målen  

 att organisationen är centraliserad  

 distansen till den kliniska vardagen  

 de olika utbildningsbakgrunderna  

 de bristfälliga mötena  

 den bristande kommunikationen  

 den dåliga förberedelsen inför chefsuppdraget  

En slutsats som vi kan dra utifrån denna studie är att vissa av de hindrande 

faktorerna är av sådan karaktär att cheferna själva inte kan påverka dem, då det 

ligger utanför deras ramar för arbetet. Vi kan även se att det finns fler hinder än 

förutsättningar för ledarskapet och samverkan mellan chefsnivåerna idag, men vi 

tycker oss dock kunna skönja en stor potential att förändra detta till det bättre 

inom centrumet.   

Ytterligare en slutsats vi kan dra utifrån detta är att goda mellanmänskliga 

relationer mellan cheferna och ömsesidig förståelse för varandra verkar 

främjande på ledarskapet och samverkan mellan olika chefsnivåer i den 

studerade verksamheten. Flera av de hindrande faktorerna uppstår i de fall där 

denna sociala aspekt inte fungerar på ett bra sätt. Vi anser att cheferna måste 

arbeta närmare varandra för att de hindrande faktorerna ska minska i omfattning. 

Likt ett fotbollslag med tydliga rollfördelningar, bestående av individer med 

olika färdigheter som tillsammans kompletterar varandra och som strävar mot ett 

och samma mål. För att detta ska lyckas krävs det att var och en utnyttjar sina 

färdigheter maximalt för lagkamraternas och föreningens bästa, samtidigt som 

laget måste fungera tillsammans för att kunna vinna - En för alla, alla för en!       

4.4 Förslag till fortsatt forskning 
Det skulle vara intressant att göra samma studie på de andra åtta centra som 

finns inom Landstinget i Östergötland. Detta för att på så vis kunna jämföra de 

olika centras resultat med varandra. Det skulle även vara av intresse att göra 

denna studie inom andra landsting i Sverige, för att se om det finns några lokalt 

bundna förutsättningar eller hinder och vad det i sådana fall skulle kunna bero 

på. 

Sjukvården präglas av en skev könsfördelning mellan olika professioner och är 

en traditionsbunden verksamhet. Detta gör att vi tror att det skulle vara givande 

att studera vilken inverkan genusaspekten har på ledarskap och samverkan 

mellan olika chefsnivåer, inom vården idag. Ytterligare en aspekt av detta 

studieobjekt som vi anser skulle vara intressant att belysa är övriga medarbetares 

syn på cheferna och deras samverkan. Det vill säga att belysa samma 

problemområde som i denna studie, men utifrån ett annat perspektiv.   
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BILAGA 1  
Förenklat organisationsschema över den studerade verksamheten. 
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BILAGA 2 
Mejl till samtliga respondenter med information, som skickades innan 

intervjuerna genomfördes. 

Hej! 

Med anledning av den kommande intervjun som ni har tackat ja till att medverka 

i skickar vi här lite information om studiens syfte och hur intervjumaterialet 

kommer att behandlas.  

Vi går tredje året på det personal- och arbetsvetenskapliga programmet på 

Linköpings Universitet och ska nu under våren skriva vår kandidatuppsats inom 

ämnet sociologi. Syftet med studien är för närvarande att belysa hur chefer på tre 

olika nivåer inom landstinget samverkar, sett utifrån ert perspektiv och att göra 

en jämförelse mellan er. Vår avsikt är att även studera vilka förutsättningar som 

krävs för att denna samverkan ska upplevas som god och utifrån det vill vi 

kunna belysa hur dessa förutsättningar skulle kunna förbättras i er verksamhet.  

Det är en kvalitativ intervju vi kommer genomföra, vilket innebär att de frågor 

vi kommer att ställa i intervjun är öppna. Detta innebär att det ges stort utrymme 

för er att prata fritt kring vissa förutbestämda teman. Vi vill påminna om att ni 

deltar på frivillig basis och att det enbart är vi två som genomför studien som 

kommer att få ta del av det som sägs under intervjun i originalform. Ni kommer 

att citeras i uppsatsen men då på ett sätt som gör att er anonymitet vidhålls.  

Vi är tacksamma för er medverkan och hoppas att resultatet från vår studie ska 

kunna vara till nytta för både er och oss. 

Med vänlig hälsning 

Malin Lindgren och Karoline Pettersson 

  

Vill ni kontakta oss nås vi via mejl eller telefon: 

Malin 07xx- xxxxxx   mallixxx@student.liu.se 

Karoline 07xx- xxxxxx   karpexxx@student.liu.se   
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BILAGA 3  
Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

1. Namn? 

 

2. Ålder? 

 

3. Familjesituation? 

 

4. Befattning? 

 

5. Vad har du för utbildningsbakgrund? 

 

6. Kan du beskriva hur din karriär sett ut fram till idag? 

 

7. Hur länge har du haft din nuvarande tjänst? 

 

8. Har du arbetat som chef tidigare, och i så fall i hur många år? 

Ledarskap 

9. Vad karaktäriserar en god ledare och chef enligt dig? 

 

10. Vad anser du att det finns för möjligheter i verksamheten idag för att du 

ska kunna vara en god chef och ledare? 

 

11. Vad anser du hindrar dig från att agera som en god chef och ledare i 

verksamheten idag?  

 

12. Om du fick önska helt fritt hur skulle du då vilja att din situation som 

ledare och chef såg ut för att fungera optimalt?  

Samverkan 

13. Vad innebär god samverkan mellan olika chefsnivåer för dig? 

 

14. På vilket sätt samverkar du med CC/VC/VEC idag? 

 

15. Vilken inverkan har en god samverkan mellan dig och CC/VC/VEC på 

din roll som chef och ledare? 

 

16. Vad tror du påverkar samverkan mellan er negativt? 

 

17. Hur skulle en perfekt samverkan se ut om du fick bestämma? 


