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Avdelnings- och klinikchefers upplevelser  
av ledarskap och dubbla roller 

 

Sammanfattning  

Inom sjukvården är det vanligt att chefer har samma yrke som sina 
medarbetare och att de dessutom är verksamma inom professionen 
samtidigt med sitt chefsuppdrag. Denna kvalitativa intervjustudie har 
undersökt hur klinikchefer och avdelningschefer inom svensk sjukvård 
upplever att dubbla roller påverkar ledarskapet och om de är 
uppgifts- eller relationsinriktade i sin ledarstil. Båda kategorierna 
tycker att det är en fördel att ha samma yrkeskompetens och 
klinikcheferna uttrycker att det ger pondus åt besluten. Klinikcheferna 
upplever att de arbetar för mycket och att det är höga krav på 
positionen. Ledarstilen skiljer sig inte markant mellan grupperna 
ändå förefaller klinikchefernas stil att väga mer åt det 
uppgiftsorienterade hållet. Dubbla roller upplevs påverka 
tillgängligheten i chefskapet, vilket minskar medarbetarkontakten.   
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Abstract 
 
In Swedish healthcare it’ s common that managers have the same 
professional background as their employees. Furthermore most 
managers still practice their medical profession. This qualitative study 
has examined how managers of clinics and departments experience 
that dual roles affect the leadership and if they are result- or relation 
oriented in their leadership style. Both categories think that it’s an 
advantage to have the same professional background. The clinical 
managers express that it gives them authority, but that the demands 
and the workload are too high. The leadership style doesn’ t differ 
much between the groups, still the clinical managers interpret 
themselves as more result oriented. Dual roles affect the availability of 
the leadership, which reduces the contact with the employees.  
 
Keywords: Leadership, management, dual roles, leadership style, 
healthcare
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Avdelnings- och klinikchefers upplevelser  

av ledarskap och dubbla roller 
 

Mycket av ledarskapsforskningen utgår uttryckligen eller underförstått från att en individ bara 

har rollen som ledare eller chef. Inom vissa verksamheter är det dock vanligt att en person i 

organisationen axlar chefskapet i kombination med sin yrkesroll (för vidare diskussion se 

Palmberg, 2006). Detta innebär att personen har ”dubbla roller”  i sin arbetssituation såsom 

läkare - klinikchef eller sjuksköterska – avdelningschef. Uppdelningen mellan dessa roller, 

vad det gäller arbetstid och arbetsuppgifter, är ofta inte styrd i någon befattningsbeskrivning 

utan det är upp till varje individ själv att avgöra fördelningen. Att ha dubbla roller innebär 

specifika utmaningar i tillägg till dem som själva ledarskapet utgör.   

Under de senaste 50 åren har åtskilliga forskare försökt definiera ledarskap. En 

beskrivning av ledarskap är “en process varigenom en individ påverkar en grupp av individer 

att uppnå ett gemensamt mål”  (Northouse, 2004, s. 3, egen översättning). Att vara chef och 

ledare behöver inte vara samma sak, för att vara en ledare måste man ha följare (Northouse, 

2004). Chefskapet som är den formella delen av ledarskapet, omfattar aktiviteter som är 

kopplade till bland annat ekonomi, målstyrning, organisering, uppföljning och 

personalansvar. Ledarskap är en informell position som skapas i kraft av den person som 

utövar ledarskapet och handlar om faktorer som påverkan, kommunikation, motivation, 

trovärdighet, flexibilitet och engagemang (Lind Nilsson & Gustafsson, 2006). Det är 

angeläget att se helheten, att chefskap och ledarskap är två lika viktiga sidor, i chefsrollen. 

Det är inte en fråga om antingen/eller, ett chefskap måste också innebära ett ledarskap 

(Hildingsson & Krafft, 2003). Fortsättningsvis används chef och ledare som synonymer 

eftersom det är chefskapets ledningsfunktion som studeras och att benämningen på tjänsten är 

chef (Thylefors, 1991).   

En av förutsättningarna för att fungera som chef är att vilja ha makt.  Makt uppfattas 

ofta som ett negativt ord, ofta föredras uttryck som ”ha inflytande” och ”vara med och 
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bestämma”. Motiven till varför man vill ha makt är olika och ibland dolda för individen själv. 

Makten är ett verktyg för att förverkliga mål och idéer, utveckla verksamheten och även sig 

själv (Granér, 1994). Makten kan beskrivas på olika sätt bland annat i personlig makt, dvs. att 

som person påverka människor (karisma, vara någon att lita på). Legitim makt är däremot 

kopplat till positionen, en formell roll som innebär auktoritet och rätt att påverka (Thylefors, 

1991). Det finns ytterligare olika slags makt, varav belöningsmakt och tvångsmakt anses som 

nödvändiga för att kunna genomföra förändringar (French & Raven ,1959; Yukl ,1989; ref. i 

Larsson, 2006).  

Definitionen av roll kan uttryckas som summan av förväntningar som riktas mot en 

social position i en given social situation (Thylefors, 1991; Myers, 2002). Roll kan också 

beskrivas i termer av formell och informell. Den formella rollen är uttalade förväntningar, 

oftast av instrumentell typifierande karaktär som finns på alla tjänster inom en organisation. 

Ofta finns också en arbetsbeskrivning till den formella rollen som anger 

organisationsledningens förväntningar. Den informella rollen kan både vara outtalad eller 

uttalad och är mer personberoende som att till exempel hålla ihop gruppen och motivera 

(Granér, 1991). Chefsrollen är en given position i en organisation och har sin grund i en 

formell utnämning (Kullberg & Tranquist, 2006). Chefens roll kan sägas bestå av tre delar; 

beslutsroll, informationsroll och relationsroll (Mintzberg 1989; ref. i Kullberg & Tranquist, 

2006). Dessa roller har ingen strikt uppdelning utan de överlappar och interagerar med 

varandra (Kullberg & Tranquist, 2006).  Bland första linjens chefer och bland mellanchefer 

finns det ofta en tredje dimension till chefsrollen förutom ledarskap och chefskap, yrkesrollen. 

Med yrkesroll avses det yrke som chefen arbetade som innan han/hon blev chef eller som 

denne fortfarande tjänstgör som vid sidan av chefstjänsten. För att få medarbetarnas 

förtroende, respekt och legitimitet att leda förväntas många chefer upprätthålla sin 

professionella identitet (Hildingsson & Krafft, 2003).  
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Det finns ett antal potentiella problem kopplat till dubbla roller som kan vara svåra att 

överblicka innan chefen tillträtt sin tjänst. Det finns till exempel inget självklart svar på hur 

många medarbetare som krävs för att betrakta ett chefskap som en heltidssysselsättning. Det 

är ofta organisationen inom vilken chefen verkar som sätter ramar och förutsättningar; 

verksamhetstyp, medarbetarnas kompetens och organisationskultur (Hildingsson & Krafft, 

2003).  En ”deltidschef”  kan erfara att de arbetsuppgifter som chefskapet kräver blir fler och 

mer omfattande än vad denne förväntat sig. Om chefskapet ökar i omfattning kan det innebära 

att yrkesrollen förändras, minskas eller avvecklas. Upplevelsen och hanterandet av ”dubbla 

roller”  beror även på professionskultur, egen kompetens, motiv, situation och inte minst 

självinsikt (Östergren & Sahlin-Andersson, 1998). Dubbla roller kan också innebära en 

balansgång mellan att vara ”en i gänget”  till att vara den som ibland måste fatta obekväma 

beslut. Rollkonflikt kan uppstå i situationer som präglas av motstridiga förväntningar, som när 

chefen ska genomföra utvecklingssamtal, lönesamtal eller svåra konfronterande samtal med 

kollegor som denne sedan ska arbeta tillsammans med (Thylefors, 1991). Mellanchefer kan 

dessutom uppleva rollöverlastning, vilket är ett resultat av att för många krav riktas mot 

chefen (Katz & Kuhn 1978, ref. i Thylefors, 1991). 

Ett flertal ledarskapsmodeller bygger på att försöka beskriva ledarens beteende utifrån 

dimensionerna relation och uppgift. ”Grid-modellen”  är en ledarskapsmatris som åskådliggör 

i vilken ”stil”  ledaren utför sitt arbete, genom att illustrera om ledarskapet är resultatinriktat 

och/eller inriktat på människor (se bilaga 1). De flesta chefer har intresse för båda 

inriktningarna, men tenderar ofta att vara mer orienterade åt det ena eller andra hållet. Den 

ultimata ledarstilen enligt denna ansats är ” teamwork”  vilket innebär öppet klimat, bestämt 

agerande, förtroende och respekt och att stimulera deltagande (Blake, Mouton & Barclay, 

1998). 

Katz (1978, ref. i Thylefors, 1991) identifierar tre hierarkiska nivåer i chefens arbete, 

från konkret till mer abstrakt. Enligt denna ansats är ledarskap en skicklighet och en 
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uppsättning utvecklingsbara förmågor. Enligt teorin behöver en ledare som arbetar nära eller i 

produktionen hög teknisk förmåga. I denna studie motsvaras första linjens chefer av 

avdelningscheferna som har sjuksköterskekompetens vilket innebär goda kunskaper om 

omvårdnadsfrågor och vad som krävs i det praktiska arbetet på mottagningen eller 

avdelningen (Bartoll, 2006). Ju högre upp i organisationen chefen verkar desto större krav på 

”konceptuell förmåga”  och mindre krav på teknisk förmåga enligt denna ansats. Konceptuell 

förmåga innebär bland annat långsiktigt strategiskt tänkande och även en medvetenhet om 

omvärldens krav och utveckling. Klinikcheferna, vår studies mellanchefer, verkar på en högre 

organisatorisk nivå inom landstinget vilket kräver mer strategisk planering och krav på 

medverkande i styrande organ och så vidare. Klinikchefer arbetar som både första och andra 

linjens chef vilket, enligt detta synsätt, innebär krav på hög teknisk förmåga i själva 

verksamheten och utöver detta även hög konceptuell förmåga för det mer övergripande och 

långsiktiga arbetet. Den förmåga som anses vara lika viktig på alla chefsnivåer är förmåga till 

relationer med medarbetare, en mänsklig, socialpsykologisk aspekt (Northouse, 2004). Läkare 

och sjuksköterskor har naturligtvis relation till patienter med flera, men den typ av relation 

som avses i Katz teori och i denna studie är den som handlar om chefens relationsförmåga till 

underställda medarbetare.  

Inom svensk sjukvård finns flera olika chefstjänster på olika organisatoriska nivåer. Av 

tradition är det en läkare som är chef över kliniken, där denne även är yrkesverksam. En 

klinik kan ha flera olika avdelningar och mottagningar, där det på varje enhet finns en 

avdelningschef som har klinikchefen som sin närmaste chef. Klinikchefer är även första 

linjens chef åt de läkare som arbetar på kliniken. Avdelningschefer är ofta sjuksköterskor och 

de har första linjens ansvar för de medarbetare som arbetar på avdelningen eller mottagningen 

(Bartoll, 2006).   

Ledarskapsfrågor har inte varit i fokus för forskning inom svensk hälso- och sjukvård 

(Wåglund, 1998, ref. i Palmberg, 2006). Några få studier har dock gjorts. Ett exempel är 
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studien ”Att hantera skilda världar - Läkares chefskap i mötet mellan profession, politik och 

administration”  och den har som utgångspunkt dessa tre huvudlogiker, som belyser hälso- och 

sjukvården som en multiprofessionell organisation (Östergren & Sahlin-Andersson, 1998). Ett 

andra exempel är en svensk studie, CLIPO, som rörde chef- och ledarskapsfrågor inom hälso- 

och sjukvård vilken skulle generera kunskap om chefskap och arbetsledning som präglats av 

starka förändringsimpulser under 1980-talet (Thylefors, 1991). Ytterligare exempel på 

forskning inom området gäller hur krav och förväntningar på chefer har förändrats och 

utvecklats över tid.  Arbetsuppgifternas komplexitet har krävt förnyelse och utveckling av 

ledarrollen. Dessutom finns exempel inom området som gäller hur klinikchefer och 

avdelningschefer ofta utövar professionsbaserat ledarskap, men i dessa åsyftas ledarens 

profession som en kompetens (Bartoll, 2006).  

Sökning av tidigare forskningsartiklar gjordes på PsycINFO, PsycARTICLES och Elin. 

Därefter konstaterades att ledarskap inom svensk sjukvård, med den speciella problematik 

som dubbla roller innebär, inte tidigare har studerats. Denna empiriska studie syftar därför till 

att belysa och fokusera på ledare, både avdelningschefer och klinikchefer, som kvarstår 

yrkesverksamma i sin profession och hur det påverkar deras chefsroll. Avsikten är att 

kartlägga och beskriva upplevelser av det egna ledarskapet hos dessa två chefskategorier inom 

sjukvården. Studien avser mer specifikt att kartlägga upplevelsen av: 

§ Hur ledarskapet påverkas av dubbla roller (yrkesroll som sjuksköterska respektive 

läkare samt chefsroll). 

§ Graden av uppgifts- och relationsinriktning i den egna ledarstilen och hur cheferna 

uppfattar att dubbla roller påverkar inriktningen. 

Dessutom vill vi kartlägga eventuella skillnader och mönster mellan och inom 

chefskategorierna avseende ovanstående punkter. Valet av kvalitativ metod gjordes dels för 

att forskning på detta område saknas, vilket gör att det inte finns några färdiga 
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undersökningsinstrument, och dels för att den kvalitativa intervjun ger mer omfattande 

förståelse av upplevelser och erfarenheter (se t.ex. Trost, 2005). 

Metod 

Studien är utförd enligt en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Arbetet har 

utförts enligt Kvales InterView där hela forskningsprocessen ingår. Intervjustudiens sju 

stadier är tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och rapportering. 

Kvalitativa intervjuer är en lämplig metod för att försöka att förstå människors sätt att tänka, 

känna, vilka erfarenheter de har och för att beskriva de intervjuades livsvärld. Intervjuerna 

möjliggör en direktkontakt med informanterna vilket lättare skapar ett förtroende så att de 

öppnar sig mer. Själva betydelsen av ordet intervju – ”mellan två seenden”, påvisar att det rör 

sig om en interaktion mellan två personer (Trost, 2005; Kvale, 1997). Studien är också 

inspirerad av ett fenomenologiskt förhållningssätt, då den speglar enskilda människors 

konkreta vardagliga upplevelser (Karlsson, 1999).  

Deltagare och urval 

Personalavdelningarna på ett antal mellansvenska sjukhus kontaktades och därifrån erhölls 

adresser till klinikchefer och avdelningschefer. Utifrån dessa listor valdes slumpmässigt 4 

avdelningschefer och 4 klinikchefer (lika många kvinnor som män i varje grupp). Ett 

introduktionsbrev om studien skickades till de utvalda personerna via e-post. Därefter togs 

telefonkontakt med samtliga och tid för intervjuer bokades. Information om att intervjun 

skulle ta högst en timme i anspråk var en viktig aspekt ur deltagarnas synvinkel eftersom de 

har ett tidspressat schema. Vid detta tillfälle ställdes även frågan om intervjun fick spelas in 

på band, vilket alla gav sitt samtycke till. Två personer, som från början var utvalda, avböjde 

att delta i studien; en avdelningschef p.g.a. deltagande i annan samtidig studie, samt en 

klinikchef som inte hade tid att avvara för en intervju. Ytterligare en avdelningschef och en ny 

klinikchef valdes då slumpmässigt ut från listorna och e-postbrev samt telefonkontakt med 

dessa utfördes. Könsfördelningen blev 3+1 i båda chefskategorierna men ändå 4 av varje kön. 
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Det var angeläget att få en så jämn fördelning som möjligt för att kunna ha möjlighet att fånga 

in erfarenheter från både män och kvinnor eftersom båda könen fanns representerade i båda 

chefskategorierna. Alla klinikchefer är läkare och har både första och andra linjens ansvar 

över läkarna och kliniken. Avdelningscheferna är sjuksköterskor och har första linjens ansvar 

över avdelningen. Första linjens ansvar innebär i korthet att ansvara för daglig drift av 

verksamheten och lösning av praktiska problem, medan ansvaret som andra linjens chef 

medför mer långsiktig planering och medverkande i styrande grupper. Båda nivåerna innebär 

personalansvar för de medarbetare som chefen har under sig. Gemensamt är att de arbetar mer 

eller mindre inom sitt yrke vid sidan av chefskapet och varit verksamma inom sin profession i 

minst 15 år.  

Tabell 1 
 
Sammanställning över chefernas antal år som chef och antal underställda.  
Befattning Antal år som chef Antal underställda på 

klinken  
Antal underställda 
som 1:a linjens chef 

Klinikchef 1 7  170 20 
Klinkchef 2 8 100 20 
Klinikchef 3 7 60 10 
Klinikchef 4 6 170 25 
Avdelningschef 1 1  28 
Avdelningschef 2 13  27 
Avdelningschef 3 10  33 
Avdelningschef 4 1  35 
 

Procedur 

Alla intervjuer utfördes på respondenternas arbetsplatser enligt uppbokat schema och varade 

mellan 45-60 minuter.  Intervjuerna genomfördes i princip utan störningar undantaget av två 

klinikchefer som fick några telefonsamtal under intervjutillfällena. En av dessa klinikchefer 

hade jour, men detta hade meddelats och accepterats vid bokningssamtalet, vilket avbröt 

intervjun i cirka 40 minuter då denne utförde andra arbetsuppgifter i sin yrkesroll som läkare.  

Intervjuguiden är sammansatt av författarna och är delvis inspirerad av Blake och 

Moutons Gridteori och utformad för att kartlägga upplevelsen av ledarskap, ledarstil och 

dubbla roller. Intervjuerna byggde på semistrukturerade frågor där först en övergripande fråga 



 

Ledarskap och dubbla roller         10 

 

ställdes, därefter gjordes en fördjupning med mer uppföljande frågor för att förnimma 

meningen i ett svar (se bilaga 2). Frågetekniken som i huvudsak användes utgick, där det var 

relevant, ifrån konkreta situationsexempel. Informanten ombads beskriva kritiska händelser 

utifrån en positiv respektive negativ situation vilket syftade till att leda till en djupare insikt i 

form av svar om tankar och känslor (Ellmin, 1988 ref. i Thylefors, 1991). 

Uppföljningsfrågorna var ett valideringsförfarande för att ifrågasätta meningen och en 

försäkring av att svaret uppfattats rätt. Direktcitaten i studien är ett tillvägagångssätt för att 

ytterligare styrka reliabiliteten och validiteten i rapporten (Kvale, 1997).  

Även en illustration av Grid-modellen visades för respondenterna och en förklaring av 

modellen gjordes (se bilaga 1). Härefter fick respondenten motivera och förklara i vilket 

område de upplevde sig vara.  

Författarna till denna studie deltog i samtliga intervjuer och hade var och en 

huvudansvaret för intervjuer av fyra respondenter, vilket innebar två klinikchefer och två 

avdelningschefer. Alla intervjuer spelades in på band, samtidigt som anteckningar gjordes 

under den pågående intervjun. För att lättare kunna arbeta med materialet och för att kunna 

jämföra uttalanden skrevs intervjuerna ut på papper vilket gav 8-12 sidor per intervju. 

Samtliga intervjuer skrevs ut av en av författarna.   

Intervjuanalyser genomfördes enligt vad Kvale (1997) benämner som ”ad hoc” , dvs. 

flera angreppssätt och tekniker användes. Både meningskoncentrering, kategorisering och 

tolkning har använts, det sistnämnda för att kartlägga mönster och teman som kan gå utöver 

det direkt sagda (Kvale, 1997). Av intervjufrågorna skapades dimensioner som var av intresse 

för att kunna kartlägga chefernas upplevelser. Dessutom utkristalliserades underdimensioner 

utifrån informanternas svar. I vissa fall genomfördes meningskoncentrering för att få fram den 

huvudsakliga innebörden av ett långt svar. Vissa teman uttrycktes mer indirekt och tolkades 

utifrån sin kontext.  
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Tabell 2 

Resultatet från intervjuerna uppdelade i dimension och underdimension. 
Dimension Underdimension 
Motiv till att vilja bli chef 
Ledarstil 
Hur dubbla roller påverkar ledarskapet  

Makt  
Styrkor och svagheter i ledarskapet  
Hur ledarstilen påverkas av dubbla roller  
Förhållningssätt till arbetstid 
Livsfrågor 

 

I slutet av resultatdelen följer ett sammandrag av intervjusvaren vad det gäller skillnader och 

mönster mellan och inom grupperna.   

Resultat 

 

Resultaten presenteras i kategorierna K för Klinikchefer och A för avdelningschefer. Om 

inget annat anges avses majoriteten av cheferna inom respektive kategori.  

Motiv till att vilja bli chef 

K- De flesta har sökt sig aktivt till sin chefstjänst, medan någon mer eller mindre blev 

övertalad att söka. Gemensamt var att ingen hade tänkt sig att bli chef från början utan de var 

mer inriktade på det kliniska arbetet. Flera chefer uttrycker att det ” tar ju bort den delen jag 

har utbildat mig för” . Efter många år som yrkespraktiserande läkare har viljan att påverka och 

styra processer mognat fram. Samtliga återger att de vill vara den som har insyn i det mesta 

och vara med och påverka. De uttryckte även att det var bra med förordnande som chef 

eftersom man då kunde ”kliva av med hedern i behåll” . Inställningen till att fortsätta som 

klinikchef skiljer sig; hälften vill kvarstå som chef medan de andra känner sig tveksamma på 

grund av allt för höga krav och långa arbetsdagar. Detta symboliseras av följande citat: 

”mycket pålagringar mycket uppgifter som inte är strikt medicinska som har ökat plus att 

kraven ökar på tillgänglighet”  ”Kan inte köra 150 % hur länge som helst”  (se vidare 

förhållningssätt till arbetstid).    

A - Alla har blivit uppmanade att söka sin chefstjänst av antingen personal eller klinikchef. 

Detta upplevdes som sporrande, stödjande och som en utmaning trots att de inte från början 
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av sin yrkeskarriär tänkt sig bli chef. "Jag kan säga jag har aldrig varit intresserad av det där 

med chefstjänst det tycker jag verkat som ett jättetråkigt arbete. Men, samtidigt har jag haft 

ganska mycket åsikter om hur jag tycker det ska fungera [.…] det är ju faktiskt ett jätteroligt 

jobb.”   De känner ett starkt engagemang för sin avdelning och det främsta motivet till att bli 

chef är att ” föra avdelningen framåt och vidareutbilda personalen” . Personlig karriär anses 

inte som tungt vägande skäl utan möjligheten att förändra, bestämma och driva vårdfrågor 

väger tyngre. Alla anser att det medför auktoritetssvårigheter att bli chef på den avdelning där 

man själv arbetar som sjuksköterska och att det är positivt med chefsförordnande. Ingen 

uttryckte att de ville sluta som avdelningschef på grund av arbetets mängd och innehåll.  

Makt.  

Både avdelningschefer och klinikchefer uttryckte indirekt att de vill ha makt som chef – 

positionsmakt. När sedan cheferna erhållit positionen är makten decimerad och "redan 

intecknad; hyror satta, lönerna satta, antalet anställda är bestämt och uppdraget är rätt så 

bestämt också, så frihetsgraden är ju inte så där jättestor” . Utvecklingsarbetet på klinikerna 

känner cheferna att de ändå påverkar och utvecklar till viss del. En av avdelningscheferna har 

en specialistkompetens och uttrycker ”att man blir mer respekterad som chef  […] om man 

inte kan jobbet, så har man inte mycket att komma med”. Yrkesrollen medför auktoritet inom 

respektive yrkesområde och stödjer därmed maktfunktionen i chefsrollen.  
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Ledarstil 

 

Figur 1 
Illustration över den självskattning som samtliga chefer gjorde av egen upplevd ledarstil 

avseende relation och uppgiftsinriktning. K= klinikchefer, A = avdelningschefer. Se bilaga 1. 
 

Nedanstående kommentarer är illustrativa citat över hur majoriteten av cheferna i respektive 

kategori uppfattade sin ledarstil.  

R = Relations- och människoinriktade uttalanden  

U = Uppgifts- och resultatinriktade uttalanden. 

 K: R: Vill vara ”spelande lagkapten” , ” rättvis”  och ”pålitlig” . Vågar ”konfrontera”  men ”utan 

att köra över någon”. ”Ställer aldrig in ett medarbetarsamtal”  på grund av andra 

arbetsuppgifter.    

K: U: Målet är att ”hålla produktionen” med ”bra kvalité”  inom ramarna för budgeten. Vill 

vara med att ”påverka och bestämma samt driva processer” . 

K: R och U: ”Gå i takt mot målet.”  ”Målen är viktiga men inte till vilket pris som helst” . 

A: R: Arbetar för att ” få personalen med sig”  och att de ska vara ”delaktiga och aktiva på 

möten” . ”Tar konflikter om det behövs.”  De vill inte arbeta för mycket i yrkesrollen för att 

vara tillgängliga i chefskapet.  
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A: U: De vill ha ”koll på ekonomi och de flesta ”upplever sig som målinriktade.  

A: R och U ”Om personalen utvecklas då utvecklas avdelningen.”  Arbetet innebär vitt skilda 

arbetsuppgifter ”allt från lussebröd till avsked” där det handlar om att ”coacha – ej leda och 

styra” . 

Styrkor och svagheter i ledarskapet. 

K- Samtliga utryckte personliga egenskaper som positiva för ledarskapet såsom till exempel 

att vara eftertänksam, lyhörd och lätt att prata med. Centralt i ledarskapet var att låta de 

underställda vara med och utveckla verksamheten. ”Jag känner att dom är med på tåget på 

något sätt och dom får lov och utveckla sina delar.”  Egna negativa sidor var att de ansåg sig 

”peta i detaljer” , lätt att ta med sig jobbet hem och att några chefer ibland känner sig 

obekväma i sammanhang där de förväntas representera kliniken.  

A – När styrkor beskrivs är de personliga egenskaperna som nämns; att vara en god lyssnare 

och ”bry sig om sin personal” . Majoriteten beskriver också att de inte är konflikträdda, utan 

tar itu med problem som till exempel missbruk. Lång erfarenhet inom vården gör att de 

känner sig trygga i sin arbetsledarfunktion. De chefer som är relativt nyanställda upplevde 

tekniska och praktiska problem såsom data- och programkunskap, befogenhetsvillkor och 

administrationsrutiner. Flertalet har emellertid svårt att släppa tankarna kring arbetet när de är 

lediga och upplever att de ” tar med sig det hem”. Speciellt viktigt, men också svårast att 

släppa, upplevs när personal behöver mer stöd och stöttning beroende på till exempel 

situationer i privatlivet ”det kan vara skilsmässor, ungar som strular, föräldrar som är sjuka” .    

Hur dubbla roller påverkar ledarskapet 

K- Tycker att det positiva med professionsbaserat ledarskap är att de känner sig väl insatta i 

verksamheten. Dubbla roller ger mer tyngd gentemot de övriga läkarna på kliniken eftersom 

cheferna är med i verksamheten och utsätts för samma problem och svårigheter. Uttalandet 

” jag får mer pondus genom att vara med i verksamheten”  symboliserar vad samtliga chefer 

mer indirekt beskrev. De drabbas också av besluten som de själva tagit vilket ger högre 
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trovärdighet till besluten. Alla upplever att de är chefer men läkare i ”själ och hjärta” . Vid 

personalbrist är det lätt att övergå till rollen som läkare, eftersom hela organisationen bygger 

på läkarens närvaro, och då blir konsekvensen att tillgängligheten som chef minskar. ”Den 

som jag ser viktigaste gruppen det är ju kollegorna alla är viktiga men det är dom som är 

motorerna i verksamheten.”   Rollkonflikt kan lätt uppstå av upplevelsen att behöva vara på 

två ställen samtidigt. ”Sitter i möten och så en patient på IVA som kräver snar konsultation, 

då blir det konflikt.”  Cheferna upplever ingen rollkonflikt i att fatta svåra beslut som berör 

kollegor även om det kan kännas tungt.   

A - Allmänt anses att det inte fungerar att arbeta ” i vården för mycket” . Det finns ingen 

gemensam definition på vad som är för mycket. Alla ser sig som ”heltidschefer” , men rycker 

in som sjuksköterska om ”  man vill ta en break från chefsrollen” , ” få uppskattning” , ”  få 

inblick i verksamheten” , ”  hålla sig uppdaterad”  (i sin yrkeskompetens) eller känner att 

personalen fordrar det till exempel på grund av personalbrist. De flesta anser inte att det är 

någon konflikt mellan rollerna. En av cheferna känner sig splittrad och tycker att det är svårt 

att rättfärdiga sina chefsuppgifter. De anser alla att chefskapet underlättas med 

sjuksköterskekompetensen.    

Hur ledarstilen påverkas av dubbla roller. 

K- Hälften av cheferna tycker att det påverkar deras tillgänglighet och att de blir mer 

uppgiftsinriktade. De andra tycker inte att ledarstilen påverkas av läkarrollen. Alla uppger att 

de har hjälp av medarbetare som kan sköta schema, ekonomi och rapportering vilket 

underlättar för cheferna att vara både ledare och läkare. ”Alla som ingår i staben kräver ju 

uppgifter av dig att du ska visa vissa resultat eller skriva en verksamhetsplan eller 

verksamhetsberättelse och då gör du dom delarna men du hinner inte med att följa upp 

personalfrågor alls.”  Den uppgiftsrelaterade delen av chefskapet blir ofta prioriterad på grund 

av krav från till exempel sjukhusledning och myndigheter. 



 

Ledarskap och dubbla roller         16 

 

A- Upplever att om de arbetar för mycket som sjuksköterska så minskas tillgängligheten för 

personalen.  Det är inte entydigt om det är den uppgiftsinriktade eller relationsinriktade delen 

i ledarskapet som påverkas. ”Du sitter inte på expeditionen när de kommer och knackar på 

[…]så visst påverkas relationerna” . 

Förhållningssätt till arbetstid. 

K- Alla klinikchefer upplever att de totalt sett arbetar mer eller mycket mer än heltid, och att 

det är för mycket. De ligger med på läkarnas schema och tar åtminstone lika mycket jour som 

alla andra. Det finns en dubbelhet i detta; dels är det av frivillighet, att upprätthålla 

kompetensen samt att de vill och tycker om att arbeta som läkare. Ofrivilligheten är en följd 

av att de känner ” lojalitet mot systemet”  och av moraliskt samt medicinskt ansvar. ”Kraven 

ökar på tillgänglighet man ska alltid vara tillgänglig, från personal, myndigheter och när man 

då är med i det medicinska arbetet även för patienter och anhöriga så det här blir 

konfliktsituationer ibland.”   Samtliga anser att det är framförallt kraven som chef som ökat 

allt mer under den period som de varit chefer. En av cheferna har aktivt minskat arbetstiden 

som läkare under sin period som chef. 

A. Ingen av dessa chefer antydde att de arbetade för mycket.    

 

Livsfrågor.  

K – Förena arbete och fritid är viktigt, men upplevs som komplicerat att genomföra. Två 

väsentliga faktorer som påverkar är höga krav och mycket arbetstid. ”Svårt att få tiden att 

räcka till tycker jag […] det är ju inte bara jobbet, utan man vill ju ha ett familjeliv.”  Det är 

viktigt att det fungerar hemma, arbetet påverkas om familjen inte mår bra. ”Har man valt 

jobbet som ledare är det ju viktigt att prioritera ledarskapet så jag måste prioritera det före 

patientarbetet egentligen […] att vara förälder och make behövs ju också och det känns ju för 

mig personligen högprioriterat och det kan ju ibland bli konflikt med jobbet.”  ”Det finns 

annat i livet än att vara läkare, att bara ha ett trevligt liv och vårda sina vänner […] det finns 
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inte så mycket tid för det, dygnet har bara 24 timmar.”  Familjen fungerar även som ett socialt 

stöd: ”Jag är väldigt nöjd med mitt familjeliv där andas jag ut.”   

A – Det fungerar inte att arbeta för mycket som sjuksköterska för då ”bränner man ut sig” . 

Det är svårt att släppa tankarna på arbetet, de ” lever med chefskapet 24 timmar om dygnet” . 

Ibland upplevs arbetet som krävande och att det tar på krafterna. 

Sammandrag av resultaten 

Samtliga dimensioner och underdimensioner avser den egna upplevelsen av och eget 

förhållningssätt till fenomenet. 

Tabell 3 

Typiska svar för båda grupperna inom respektive dimension och underdimension. 
Dimension / 
Underdimension 

Typiska svar för båda grupperna 

Motiv till att vilja bli chef   Vill påverka och ha insyn. Har inte tänkt sig att bli chef när de 
började yrkeslivet. 

Makt Vill vara med och bestämma samt driva utvecklingsarbetet 
framåt.  

Ledarstil Arbeta med - ej mot medarbetarna. Mål är viktiga men inte till 
vilket pris som helst. Vågar konfrontera personalen. Försöker att 
förstärka medarbetarnas positiva egenskaper. 

Styrkor och svagheter i 
ledarskapet 

Som styrkor uppfattas att de är öppna, goda lyssnare och vågar ta 
tag i konflikter. Det som upplevs som en svaghet är att de ibland 
petar för mycket i detaljer. 

Hur dubbla roller 
påverkar ledarskapet 

Känner sig väl insatta i verksamheten. Det får en högre 
trovärdighet till besluten som tas. Kan känna splittring dvs. 
rollkonflikt genom att behövas i båda rollerna samtidigt. 
Tillgängligheten upplevs minska. 

Hur ledarstilen påverkas 
av dubbla roller 

Tillgängligheten för medarbetarna minskas vilket påverkar 
relationerna. Två upplever att de blir mer uppgiftsinriktade, de 
andra att ledarstilen påverkas men vet inte i vilken riktning.  

Livsfrågor Svårt att koppla bort tankar på arbetet.  
Not. Underdimensionen förhållningssätt till arbetstid har inga typiska svar. 
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Tabell 4 

Avvikande svar för respektive grupp inom dimensionerna och underdimensionerna. 
Dimension / 
Underdimension 

Intressanta och betydelsefulla avvikelser inom respektive grupp 

Motiv till att 
vilja bli chef   

K: Ser det som toppen av min karriär 
A: Tycker att det är en utmaning 

Makt K: Förändringar är inte alltid förbättringar. 
A: Specialistkompetensen krävs för att bli respekterad som chef.  

Ledarstil K: Det är värdefullare med en person som passar in i gänget än att den har 
rätt medicinska meriter. 
A: Tål kritik. Är tävlingsinriktad. 

Styrkor och 
svagheter i 
ledarskapet 

K: En svaghet är att ibland känna obehag av att behöva representera 
kliniken. 
A: Upplever det som en styrka att inte vara rädd för överheten i 
organisationen. 

Hur dubbla roller 
påverkar 
ledarskapet 

K: Känner att chefskapet ibland blir styvmoderligt behandlat. 
A: Känner att personalen fordrar deltagande i arbetet. 

Hur ledarstilen 
påverkas av 
dubbla roller 

K: Yrkesrollen påverkar ej relationerna – arbetar så nära medarbetarna, 
vilket gör att man märker om de inte mår bra.  
 

Not .Underdimensionerna ” förhållningssätt till arbetstid”  och ” livsfrågor”  har inga avvikande 
svar. 

 
 

Tabell 5 
 

Betydelsefulla avvikelser mellan grupperna inom respektive dimension och underdimension. 
Dimension / 
Underdimension 

Betydelsefulla avvikelser mellan grupperna  

Makt A: Upplever att om man blir chef över den avdelning man tidigare arbetat 
på kan det uppstå auktoritetsproblem. 

Ledarstil Alla chefer självskattar sig i team-ledarskapsrutan men K tenderar att 
uppfatta sig som något mer resultatinriktad än A.  

Hur dubbla roller 
påverkar 
ledarskapet 

K arbetar mer i sin yrkesroll än A. K upplever att yrkesrollen kräver mer 
uppdatering.  
A arbetar mer som heltidschefer.  

Hur ledarstilen 
påverkas av 
dubbla roller 

K upplever att tillgängligheten för medarbetarna minskar när de arbetar i 
sin yrkesroll.  

Förhållningssätt 
till arbetstid 

För att hinna med alla arbetsuppgifter som båda rollerna kräver upplever K 
att de måste jobba mer än heltid.  

Livsfrågor K uppger att de mer konstant arbetar för mycket tids- och mängdmässigt 
och att kraven är högt ställda på dem. De vill ha en balans mellan arbete 
och fritid vilket de upplever att det ibland kan vara svårt att få.  
A uttrycker tydligare att de har arbetet i tankarna även när de är lediga.  

Not. Dimensionerna ”motiv till att vilja bli chef”  samt ”styrkor och svagheter i ledarskapet”  
uppvisar inga betydelsefulla avvikelser mellan grupperna. 
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Diskussion 

Syftet med studien var att söka svara på följande frågeställningar: 

Hur påverkas ledarskapet av dubbla roller?  

• Yrkesrollen stödjer chefsrollen genom att ge pondus och respekt framför allt i den 

egna yrkesgruppen.  

• Tillgängligheten upplevs minska. Dubbla roller leder till känsla av splittring och 

otillräcklighet vilket klinikcheferna kompenserar med längre arbetsdagar.  

Hur uppfattar cheferna sin ledarstil och hur påverkas den av dubbla roller? 

• Klinikcheferna förefaller att uppfatta sig som något mer uppgiftsorienterade än 

avdelningscheferna. Detta kan å ena sidan bero på att deras uppdrag innehåller fler 

sådana arbetsuppgifter. Å andra sidan är de även första linjens chef över läkarna för 

nästan lika många medarbetare som avdelningscheferna. Avdelningscheferna med sin 

bakgrund som sjuksköterska har en annan omvårdnadstradition än läkarna vilket kan 

påverka deras självskattning.  

• Cheferna anser att dubbla rollerna påverkar tillgängligheten vilket drar ner 

relationsvariabeln i Gridmodellen. Denna studie klarlägger dock inte om detta leder 

till mer uppgiftsrelaterat ledarbeteende. Flertalet chefer hade ingen klar åsikt om 

dubbla rollers påverkan av ledarstilen.  

Undantaget rent organisatoriska förklaringar till varför dubbla roller behövs inom 

sjukvården såsom rekryteringsproblem, besparing med mera, finns det personliga motiv till 

varför dessa chefer kvarstår i yrkesrollen och således har dubbla roller. Resultatet från 

intervjuerna indikerar att längre utbildningstid hör samman med en preferens att kvarstå i 

yrket då klinikcheferna arbetar i yrkesrollen i större utsträckning än sjuksköterskorna. 

Avdelningschefen med specialistutbildning gör ett uttalande som påminner om 
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klinikchefernas utsagor, vilket kan beskrivas i att kravupplevelsen på att vara uppdaterad i 

yrkesrollen ökar med arbetets komplexitet.  

Uppfattningen hos cheferna verkar vara att det krävs en specialist med kompetens inom 

området för att kunna leda en grupp med specialister. Yrkesrollen upplevs krävas för 

ledardelen i chefsrollen, för att få följare. Detta kan tolkas som ett sätt att utöva expertmakt, 

att medarbetarna underordnar sig någon med större kunskap och erfarenhet inom ett område. 

Det kan även vara en form av informationsmakt, vilket innebär att underordna sig den som 

har kunskap och efterfrågad information (French & Raven, 1959 ref i Granér, 1994). Dessa 

makttyper förefaller ha ett samband med fenomenet dubbla roller. Inom sjukvården har det 

varit kutym att någon med utbildning och tillgång till kunskapsutveckling inom den egna 

professionen ska styra arbetet och bedöma kompetensen (Bartoll, 2006). Den formella rollens 

befogenheter vad det gäller belöningsmakt upplevs som svag eftersom det finns lite utrymme 

för att premiera medarbetare ekonomiskt.  Ingen av cheferna ansåg att det innebar någon 

personligt rollkonflikt när det gällde att till exempel konfrontera en medarbetare. Den 

rollkonflikt som uppstår är av ett annat slag, en slags splittring, att inte kunna vara på två 

ställen samtidigt.  

Varje chef har förväntningar på sig som individ och utifrån sin formella roll. Cheferna 

och då i synnerhet klinikcheferna, som är den mest yrkesverksamma gruppen, påverkas av de 

olika förväntningar som riktas mot deras formella roller. Detta kan uttryckas i att de har 

dubbla formella rollförväntningar. Oftast innebär inte de formella rollerna motstridiga 

förväntningar, utan de förväntas ha samma mål och inriktning. Däremot kan det bli konflikt 

när klinikchefen måste se helheten i verksamheten och bortse från sin egen profession. Hur 

individen uppfattar och påverkas av dessa krav och förväntningar behöver utforskas mer.  

Enligt tradition har tillsättningen av klinikchefer tidigare varit styrd utifrån att den 

läkare med bäst yrkeskompetens är den som blivit utnämnd till chef. Detta synsätt lever i viss 

mån kvar, då cheferna upplever att medarbetarna kräver att de skall ha spetskompetens inom 



 

Ledarskap och dubbla roller         21 

 

yrket. Detta kan relateras till annan forskning som tar upp att medarbetarna behöver ges 

tillfälle att få förståelse för chefsrollens villkor. Samtidigt är det svårt för en tillträdande chef 

att lämna eller minska de uppgifter som han/hon verkligen behärskar och tycker om. Att 

släppa taget om sin identitet som specialist är lika viktigt som att medarbetarna inser 

chefsrollens krav (Hildingsson & Krafft, 2003).  

Det förefaller svårt att motsvara alla sammanlagda förväntningar som läggs på rollen 

som klinikchef det vill säga första och andra linjens chef samt yrkesroll. Som klinikchef bör 

denne ha ett långsiktigt perspektiv för att säkerställa drift och utveckling för kliniken. 

Klinikchefens arbetsledarfunktion som första linjens chef med arbetsledning över läkarna, 

kräver hög teknisk förmåga för förståelse av den dagliga driften. Om yrkesrollen dessutom 

innebär en specialistfunktion inom till exempel ortopedi, kirurgi eller medicin kräver det en 

spetskompetens vad det gäller teknisk förmåga. Detta sammantaget gör att kraven på den 

tekniska förmågan blir ännu större. Förutom skicklighet inom dessa områden behöver chefer 

på alla nivåer hög förmåga till relationer (Katz 1955, ref. i Northouse, 2004), vilket återger 

bilden av övermäktiga arbetskrav.  

Förhållandet mellan upplevda krav och upplevd kontroll i en arbetssituation är av 

betydelse för om arbetet leder till stress. De psykologiska kraven kan vara kognitiva, 

kvantitativa eller emotionella medan kontroll definieras som graden av eget 

självbestämmande och egen påverkan över arbetssituationen. En chef har ofta både inflytande 

och möjlighet att påverka, men när denne har dubbla roller decimeras chefsrollens kontroll av 

att samtidigt vara i yrkesrollen. Arbetstiden upplevs ofta av klinikcheferna som stressande, då 

den ibland är svår att påverka. Socialt stöd kan påverka hur individen bedömer en stressande 

situation i form av både känslor, handlingar och fysiska responser (Karasek & Theorell 1979; 

Johnson & Hall 1988, ref. i Le Blanc, de Jonge & Schaufeli, 2000). Flertalet chefer tog under 

intervjuerna själva upp att familj och vänner är ett socialt stöd.   
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Ett resultat som framkom utan att frågan ställdes var att alla klinikchefer upplevde att de 

höga krav som arbetet medför väcker frågor om vad som är viktigt i livet. De ansåg att det är 

viktigt att ha en balans mellan fritid och arbete. Resultaten under arbetstid och livsfrågor visar 

att denna ekvation inte är lätt att lösa. Tolkningen av underdimensionen livsfrågor är att 

klinikchefernas arbetssituation verkar innebära större påfrestning, och skiljer sig så till vida 

från avdelningschefernas. Detta genom att den mer påverkar hela klinikchefernas 

livssituation; arbete (både chefsroll och yrkesroll), hälsa, familj och fritid. Familj och vänner 

har en dubbel funktion – dåligt samvete och socialt stöd. Avdelningscheferna upplever att de 

har uppnått ett öppet och tillåtande klimat till sina medarbetare då de anförtror sig och berättar 

för cheferna när de är i behov av stöd och av någon som lyssnar. Detta medför emellertid att 

de ibland får en ”container” -funktion för medarbetarnas känslor. För att chefen ska orka med i 

längden krävs socialt stöd för att hon/han ska en ha möjlighet att tömma sig på känslor 

någonstans (Thylefors, 1991). 

Alla chefer menar att dubbla roller påverkar ledarskapet däremot återgavs skilda svar på 

hur det påverkas. Tillgänglighet var ett centralt begrepp som alla berörde och ansåg ha 

inverkan i samband med dubbla roller. Tillgängligheten innebär att finnas på plats när 

medarbetarna behöver råd och stöd. Viljan att vara tillgänglig finns hos båda 

chefskategorierna men avdelningscheferna förverkligar detta genom sin närvaro som 

heltidschef. Tanken om att dubbla roller medför uppgifts- eller relationsorienterat ledarskap 

fick endast bifall utav hälften av klinikcheferna. Dessa chefer ansåg att dubbelheten ledde till 

ett mer uppgiftsrelaterat ledarskap på grund av att de vid tidsbrist måste prioritera 

administrativa uppgifter såsom till exempel verksamhetsplanering och rapportering. Alla 

klinikchefer använder sig av ett professionellt nätverk som övertar mycket av de 

administrativa uppgifterna, vilket frigör tid för både chefsrollen och läkarrollen. Detta nätverk 

säkerställer att ”uppgifterna”  blir utförda och kan vara en potentiell förklaring till att de övriga 

klinikcheferna själva inte upplever den egna ledarstilen som uppgiftsinriktad. Storleken på 



 

Ledarskap och dubbla roller         23 

 

kliniken kan dessutom ha inverkan på hur mycket klinikcheferna anser sig kunna och behöva 

arbeta i sin chefsroll.  

Flera av avdelningscheferna anser inte att de arbetar mycket som sjuksköterska, ändå 

går de "ut" lite varje dag, eller är med på schemat under jul och sommarperioden. De kunde 

inte se att detta medförde någon speciell ledarstil, det som påverkas är att de blir mindre 

tillgängliga på sitt rum/expedition. Känslan i varför de upplever sig som tillgängliga är 

antagligen för att de fortfarande är närvarande på avdelningen. Läkaren däremot rör sig 

ofta inom ett större område, vilket gör att frånvaron i chefsrollen synliggörs mer och 

de upplever sig som mer frånvarande i sin chefsroll. Avdelningscheferna arbetar ibland även 

kväll och helg som sjuksköterska, vilket anses som bra för att kunna träffa de i personalen 

som till exempel går ständig natt. Detta gör ändå att de blir frånvarande under andra perioder 

och kan därmed påverka relationsvariabeln negativt.   

Vid självskattning av ledarstil med hjälp av Gridmodellen bör man vara medveten om 

att människor tenderar att övervärdera sig och skatta sig högt. Enligt metoden krävs 

samverkansträning med öppen och uppriktig återkoppling för en bättre självbedömning 

(Blake, Mouton & Allen, 1993). Chefernas uppfattning om att de är relationsinriktade 

stämmer dock med tolkningen av deras övriga intervjusvar.  Alla var i högsta grad medvetna 

om vikten av medarbetarsamtal, personlig utveckling för medarbetarna, arbetsmiljö och så 

vidare. Klinikchefernas mer uppgiftsorienterade självskattning stämmer väl överens med 

deras chefsuppdrag samt att de upplever att tillgängligheten för personalen minskar på grund 

av yrkesrollen. Engagemanget för den egna personalen exemplifierades flera gånger under 

intervjuerna, det är tillgängligheten, det vill säga frånvaron från chefsrollen som verkar 

påverka relationsvariabeln. För att kunna göra en objektiv egenbedömning krävs träning och 

självinsikt och det är rimligt att anta att studiens chefer självskattat sin ledarstil lägre om de 

fått utbildning och mer detaljerad information om modellen.  
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När frågor ställdes om begreppen chef och chefsroll, blev svaren mer uppgiftsrelaterade 

och om frågan innehöll ordet ledarskap, var det någon som associerade det till att bara handla 

om medarbetarrelationer. Det kunde eventuellt underlättat att ha gjort tydligare distinktioner 

med vad som avsågs med begreppen. I ett intervjusammanhang finns det alltid en 

påverkningsfaktor som inte kan kontrolleras (Alvesson & Deetz, 2000). Tanken med att inte 

förklara så mycket var för att undvika påverkan och att på så vis indirekt styra dem till 

önskvärda svar. Genom att vi har olika erfarenheter och därmed olika förförståelse kan olika 

värderingar läggas i ett och samma begrepp till exempel ledarskap. Respondenternas egna ord 

och förklaringar ger hög validitet, medan reliabiliteten blir lägre eftersom det inte är troligt att 

andra forskare valt exakt samma dimensioner vid tolkning av intervjumaterialet. 

Valet av Gridmodellen gjordes då den är enkel att förklara för respondenterna och för 

att den åskådliggör två viktiga variabler. Modellen har dock vissa nackdelar som att den till 

exempel bortser från situationsvariabeln. Denna empiriska studie bygger på subjektiva 

upplevelser av det egna ledarskapet. Det hade självfallet varit intressant att komplettera och 

jämföra chefernas utsagor med medarbetarnas åsikter om chefens dubbla roller och ledarstil. 

Detta hade gett mer tyngd åt studien, men var av tids- och utrymmesskäl ej möjligt att 

genomföra.  

För att upplevelsen av dubbla roller ska bli mindre kravtyngd behövs organisatorisk 

insikt i form av bland annat realistisk arbetsbeskrivning och personal som stödfunktion för 

både den uppgifts- och relationsinriktade delen av ledarskapet. Studien visar att klinkcheferna 

vill arbeta som läkare samtidigt med sitt chefskap och för detta krävs ett tydligt och rimligt 

uppdrag. Avdelningscheferna har insett oförenligheten i dubbla roller och avstår 

mer yrkesrollen. Klinikchefernas önskan att kvarstå i rollen som läkare kan tolkas utifrån lång 

utbildningstid och att det är ett stimulerande yrke. Ytterligare faktorer kan sannolikt påverka 

deras beslut. Maktdiskussionen tidigare om att professionen behövs för att leda 

specialister/experter är en aspekt, men även att läkaryrket betraktas som en statusposition i 
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övriga samhället bör beaktas. Alla studiens chefer vill ha möjligheten att vara kompetent inom 

det yrke som de kanske återgår till, ofrivilligt eller frivilligt, efter att förordnandet löpt 

ut. Samtliga chefer tycker att förfarandet med chefsförordnanden är positivt, men kan också 

tolkas som en garant för att fenomenet dubbla roller kvarstår. Förordnandet fungerar som en 

bakdörr på glänt tillbaka till en "hel" yrkesroll.  

Skulle resultatet bli likartat om studien utförs på andra sjukhus? Inställningen till 

ledarskap och varför man vill bli chef kan skilja sig beroende på ålder, år i yrket och storlek 

på sjukhus där denne verkar. Chefer på sjukhus där mycket så kallad spetsverksamhet och 

forskning bedrivs har eventuellt en annan inställning till chefskap och karriär än cheferna i 

denna studie. Dubbla roller är ett specifikt fenomen i bland annat svensk sjukvård som 

behöver utforskas mer. Beroende på organisationens, samhällets och inte minst individens syn 

på fenomenet, om det ses som positivt eller negativt avgör kommande forskning. Denna 

studie har pekat på att utifrån dessa chefers perspektiv, ses yrkesrollen både som en resurs och 

en belastning.    
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 Bilaga 1                        Grid-modellen 

 

Gridmodellen bygger på en matris vilken åskådliggör ledarens beteende utifrån kombinationer 

av dimensionerna relation och uppgift. Modellen visar hur ledare hanterar konflikten mellan 

inriktning på resultat ( X- axeln) och inriktning på människor ( Y-axeln). Varje dimension har 

nio grader vilket gör totalt 81 olika kombinationer av ledarstilar, men som brukar 

sammanfattas i fem huvudstilar:  

 
§ 1.1 Låt-gå-ledarskap – Oengagerad och ointresserad chef, som med minsta möjliga 

ansträngning ändå gör tillräckligt mycket för att få vara kvar som ledare. 
 
§ 1.9 Gemytledarskap – Kamratlig, ofta konflikträdd, chef som ägnar uppmärksamheten 

åt människors behov av bra relationer och att skapa ett angenämt och vänligt klimat. 
Uppgiften blir därmed sekundär 
 

§ 9.1 Auktoritärt ledarskap - Kontrollerande och pådrivande chef som sätter uppgift, 
resultat och effektivitet i centrum. 

 
§ 5.5 Kompromissledarskap. Chefen balanserar arbetskrav mot människors behov av 

goda relationer. 
 
§ 9.9 Teamledarskap – Innebär ett öppet klimat genom förtroende och respekt, bestämt 

agerande och att stimulera deltagande Den ideale chefen integrerar uppgift och 
relation vilket leder till att medarbetarnas stimuleras och bra resultat.  

 
 

(Blake, Mouton & Barclay, 1998). 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 
Bakgrundsfakta:  
 

• Respondenten klargör var och hur personen verkar i organisationen. 
 
Synen på ledarskap  
 
Personligt 

• Varför ville du bli chef? (Drömmar, ambitioner)  
• Vad har du för mål med ditt chefskap? 
• Vad gör dig till en bra chef? (styrkor / svagheter) 

Generellt  
• Vad tycker du att en bra chef gör, har du någon förebild?  

 
Ledarstil  
 

• Kan du ge några exempel på situationer som du anser att du löste på ett bra sätt som 
du blev nöjd med respektive som du inte klarade så bra?  

• Vad upplever du som svårast att hantera i din roll som chef?  
 
Självskattning 

• Utifrån leadership-grid var tycker du att du ligger? Motivera varför! 
• Var skulle du vilja ligga?  

 
Dubbla roller  
 

• Hur upplever du att ledarskapet påverkas av att ha dubbla roller?  
• Kan du ge några exempel på när det varit fördel respektive nackdel att ha dubbla 

roller? ( att samtidigt arbeta som sjuksköterska/ läkare) 
• Har du upplevt konflikt mellan dessa roller?  
• Om du arbetar mycket i din yrkesroll vad händer då med ledarskapet?  

 

Utveckling av ledarskap 
• Har du önskemål på utbildning eller utveckling av ditt ledarskap?  
• Kvarstår dessa önskemål om förutsättningen för att realisera den utvecklingen skulle 

innebära att du måste avveckla eller ”stå tillbaka”  i din yrkesroll, alternativt ta tid från 
din yrkesroll? 


