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Delat ledarskap är ett fenomen utan klara definitioner som idag utövas 
mer i praktiken än enligt ett formellt sanktionerat beslut. 
Uppfattningen idag är att denna arbetsform passar bättre för kvinnor 
då de i högre grad anses söka samarbete och stöd hos sina kollegor. 
Studien syftar till att fördjupa förståelsen kring varför en del kvinnor 
väljer delat ledarskap samt hur de ser på fenomenet i allmänhet. 
Datainsamlingen utfördes genom kvalitativa intervjuer med åtta 
kvinnor som alla delar sitt ledarskap i någon form. Analysmetoden var 
induktiv tematisk analys. I resultatet framträder centrala aspekter som 
förutsättningar och hinder, manligt och kvinnligt, familj och hälsa 
samt framtidsutsikter. Att valet till att dela bör göras av individen själv 
betonas starkt. Många väljer att dela för att de ser chefskapet som 
alltför tungt och ensamt. Genom att ha någon bredvid sig utvecklas 
både de själva som ledare och organisationen i stort. 
 
Nyckelord: delat ledarskap, kön, samledarskap, alternativ arbetsform 

 
I n l edn i ng  

 
Forskning om delat ledarskap har fram till idag inte bedrivits i någon större omfattning, 
varken i Sverige eller i andra länder (Döös, 2005). De få studier som hör till undantagen 
härstammar ofta från USA men då beskrivs fenomenet antingen utifrån ett s k teamledarskap, 
d v s när flera personer i en grupp tillsammans leder demokratiskt utan en specifik ledare 
(Cox, Pearce & Perry, 2003; Pearce & Conger, 2003; Shamir & Lapidot, 2003) eller som en 
arbetsform på VD-nivå (Heenan & Bennis, 1999; Troiano, 1999). Även den svenska termen 
medledarskap handlar mer om en metod där chefen och medarbetarna delar på 
ledningsuppgifterna (Hjalmarson, 2003). Chefen blir då till en samordnare med ett antal 
medledare som har möjlighet att påverka och vara delaktiga. Eftersom vissa av våra lagar ser 
ut som de gör, t ex aktiebolagslagen (Öman, 2005), har emellertid den svenska modellen 
präglats av ett delat ledarskap på mellanchefsnivå (Döös & Wilhelmson, 2003).  
 
Delat ledarskap kan upplevas vara en inte alltför vanligt förekommande arbetsform men i 
praktiken utövas det i ganska stor skala. Döös (2005) har, i en kartläggning av fenomenets 
förekomst i svenskt arbetsliv, funnit att hela 41 procent av dagens chefer delar på något sätt, 
antingen genom ett formellt beslut eller enbart informellt i praktiken. Fenomenet begränsar 
sig heller inte bara till traditionella organisationsformer, utan det delande ledarpar som 
troligtvis är Sveriges mest kända är de före detta förbundskaptenerna för svenska 
herrlandslaget i fotboll, Lars-Tommy, eller närmare bestämt Lars Lagerbäck och Tommy 
Söderberg. I en fallstudie av Döös, Wilhelmson och Hemborg (2003) berättar de hur de 1998 
inledde sitt så kallade tvåcoachsystem. Detta blev dock inte juridiskt och lönemässigt likställt 
förrän år 2000. Systemet visade sig under fler år vara mycket framgångsrikt men har numera 
avslutats. 
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Ledarskap och traditioner 
 
Omkring 400 år före Kristus skrev Platon att ledarskap är en ovanlig egenskap som innehas av 
en enda person i varje samhälle, en individ som har ett unikt ägande av visdom och sanning. 
Senare skrev hans elev, Aristoteles, att sanning aldrig existerar i singularis och att visdom 
aldrig är en skapelse ämnad för endast en person. Detta predikades dock för döva öron. 
Platons ord vägde tyngre och han talade dessutom om den enda sortens ledarskap som 
människor hade upplevt: enmansväldet (O’Toole, Galbraith & Lawler, III, 2003).  
 
Organisationer förväntas ha en ledare som ansvarar för verksamheten. O’Toole et al. (2003) 
har sett att den västerländska kulturen förespråkar en på toppen, en som själv tar hela äran 
men då också endast en att hänga, en som lastar hela ansvaret om något går fel eller 
misslyckas. Traditioner och kultur påverkar starkt hur vi ser på saker och ting och dessa 
mönster kan vara svåra att bryta. Troiano (1999) har identifierat några egenskaper som 
kännetecknar den traditionella ledaren. Dessa handlar bl a om en generell misstro mot att dela 
makten, att alla medarbetare ses som underställda, att det finns en stark ovilja att dela med sig 
av information, att gärna peka med hela handen, s k direkt ordergivning, samt att ha ett starkt 
behov av att ta åt sig hela äran själv. Döös och Wilhelmson (2003) spekulerar även kring 
människors föreställningar om chefen som ledare. De menar att bilden av en chef som ensam 
på toppen fortfarande lever kvar i våra tankar, och eftersom människor styrs och hindras av 
både sina egna och andras föreställningar leder dessa befästa tankemönster lätt till att 
utvecklingen av nya arbetsformer stoppas upp eller förhindras. 
 
Utöver detta skrivs det mycket om svårigheterna med att vara chef idag. Man behöver inte gå 
många år tillbaka i tiden för att se att dagens samhälle har förändrats radikalt och i en rasande 
fart (Holmberg & Söderlind, 2004). Förändringstakten i arbetslivet har ökat påtagligt, 
omflyttningar sker, kostnader ska skäras ner, företag ska omorganiseras, slås ihop eller till och 
med läggas ner helt. Varor och tjänster förnyas ständigt och det ställs hela tiden högre krav på 
individen att hänga med (Renstig & Sandmark, 2005). Hildingsson och Krafft (2003) har 
kommit fram till att den höga intensiteten som idag är förknippad med chefskapet bidrar till 
en enorm belastning. Ensamheten blir väldigt tydlig eftersom chefen förväntas lösa alla 
uppgifter själv. De pekar också på statistik över hur chefer upplever sin arbetssituation. Denna 
visar att sömnsvårigheter är vanligt förekommande då flera chefer har redogjort för att de 
ligger vakna och grubblar över jobbrelaterade problem. 
 
Ledarskap och nya idéer 
 
Nya tider kräver nya sätt att tänka, och nya sätt att organisera sig. Holmberg och Söderlind 
(2004) menar att ledarrollen inte längre lockar och när samhället står inför ett 
generationsskifte på arbetsmarknaden måste det uppstå nya former som kan locka unga 
människor att axla manteln som chef. Vidare säger de att chefsrollen tidigare var förknippad 
med status, makt och pengar. Delat ledarskap är då istället ämnat att införliva arbetsglädjen på 
jobbet. Döös (2005) har funnit att chefer som delar anser att jobbet blir roligare och mer 
stimulerande om man är två. Liknande resultat har även framkommit av Nordkvist och 
Sillman (2000) där de också visar att det inte bara är cheferna som tjänar på att vara två, även 
medarbetare och kunder drar nytta av ett positivare arbetsklimat. 
 
Att tänka nytt vad gäller ledarskap borde egentligen inte behöva vara svårt men det har visat 
sig att det är det. En del av de undersökningar som har gjorts pekar på ett flertal nackdelar 
eller andra svårigheter. Bland annat har Döös (2005) funnit att det finns en risk för att 
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cheferna ger dubbla budskap till sin personal eller att det uppstår konflikter. Bradford och 
Cohen (1998) hävdar att detta enkelt kan motverkas. De har i sin fallstudie av två ledare sett 
att det krävs mod och färdighet hos en person för att våga dela med sig, lita på sin partner och 
skapa en gemensam vision. Det kräver tydlighet och direkthet från den egna parten samt en 
förmåga att kunna ta kritik och bli ifrågasatt. Konflikträdsla och egoism är två egenskaper 
som, enligt dem, inte hör ihop med ett nära samarbete. Men de menar också att det behövs 
någonting mer, något som individen själv inte kan påverka. Det krävs en tilltro från 
omgivningen. Hur starkt ett par än är i sin tro på att delat ansvar är en bättre modell så 
behöver man stöd utifrån och speciellt uppifrån. Även Pearce och Conger (2003) visar på 
betydelsen av att ha sina medarbetare med sig. De hävdar att den formelle ledaren hamnar i ett 
kunskapsunderläge om personalen inte tror på honom eller henne, d v s denne besitter då bara 
sin egen infallsvinkel. Om ledaren istället arbetar utifrån teamet som helhet kommer denne att 
kunna dra nytta av flera olika kompetenser och tankesätt.  
 
När en ledare vill implementera en ny sorts ledarskapsform ställs han eller hon inför en del 
svårigheter, menar Bradford och Cohen (1998). De har konstaterat att det inte bara går att 
köpa ett nytt ledarskap och helt oproblematiskt få det installerat över en natt, utan man måste 
jobba på det samt investera sin egen tid och energi för att få det att fungera. Att lite halvhjärtat 
gå in för att få det nya systemet att fungera är som upplagt för ett misslyckande. Samtidigt kan 
det vara svårt för många att lägga ner hela sin själ i något nytt och okänt när man är osäker på 
dess utgång. Ledaren måste för att lyckas ha lagt upp en strategi, tänkt igenom eventuella 
konsekvenser samt planera för vissa ändringar i syfte att garantera omgivningens absoluta 
engagemang. Nya ledarskapsidéer är meningslösa om de inte knyts direkt till organisationen 
och dess medarbetare, för de utgör en så pass stor och betydelsefull del av hur människor 
jobbar och trivs ihop, vilket i ett senare led påverkar framgången för organisationen. Även 
Idergard och Lageson (2000) diskuterar vikten av att lägga ner mycket tid på att få till stånd 
en förändring i organisationen. De har i sin intervjustudie funnit att unga människor idag 
kräver mer än vad de gamla traditionella arbetsformerna kan ge. En förändring måste ske och 
de menar då att även om vägen till förnyelse kantas av motgångar så kan detta i slutändan leda 
till ett mer sammansvetsat ledarteam. 
 
Det har i olika studier också framkommit att chefer idag generellt sett har för lite tid för sin 
personal (t ex. Csikszentmihalyi, 2004; Idergard & Lageson, 2000). Om detta är något man 
inte är beredd att ställa upp på, och om man samtidigt befinner sig i en organisation som inte 
är rädd för att pröva något nytt, kan ett delat ledarskap vara till hjälp (Idergard & Lageson, 
2000). Det gäller bara att skapa tydliga strukturer för hur, när och varför man gör på ett 
speciellt sätt. Man måste hitta ett fungerande system (Döös et al., 2003). Idergard och 
Lageson (2000) hänvisar till en av sina intervjupersoner som beskriver delat ledarskap som ett 
äktenskap. Betoningen ligger på att man måste trivas med varandra för att fungera ihop, 
medan olikheter sinsemellan kan ses som positivt och utvecklande (Döös et al., 2003). Det 
finns en övertygelse om att man tar bättre beslut när man är två eftersom man hinner bolla alla 
idéer och att man då får dubbla tankar (Carlson, 2002; Holmberg & Söderlind, 2004; 
Nordkvist & Sillman, 2000). Vad som däremot behövs är att varje part är på det klara med 
vem som gör vad annars hamnar besluten lätt mellan stolarna (Idergard & Lageson, 2000). 
Även Döös et al. (2003) visar på betydelsen av att dra nytta av sina olikheter, komplettera 
varandra och gå vidare som klokare tillsammans. 
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Delat ledarskap - en definitionsfråga 
 
Ett av de problem som hänger ihop med delat ledarskap idag är att det finns så många 
skiftande innebörder och benämningar på fenomenet att det kan vara svårt att veta vad som 
menas (Döös, 2005). Dubbelkommando, parledarskap, dubbelt ledarskap, chefsteam och 
tandemledarskap är bara några av alla begrepp som används (Döös, 2005; Holmberg & 
Söderlind, 2004; Lambert-Olsson, 2004). Delat ledarskap kan, som tidigare nämnts, också 
beskriva en mängd olika situationer, alltifrån ett teamledarskap till att två personer delar på en 
chefstjänst. Holmberg och Söderlind (2004) menar att det man först och främst måste utgå 
ifrån är att chefsparet har tydliggjort sina roller, både inför sig själva och inför sin omgivning. 
Delat ledarskap handlar alltså om olika former av samarbete på chefsnivå (Döös & 
Wilhelmson, 2003). Vidare menar Döös och Wilhelmson (2003) att organisationsstrukturen 
idag har blivit alltmer platt och att antalet underställda för varje chef påtagligt har ökat. Ett 
utvidgat samarbete mellan chefer skulle då kunna ge mer stöd åt både ledarna själva men 
också åt hela verksamheten. Behovet av att ha någon att prata med och finna stöd hos tycks 
också ha ökat allteftersom rollen som chef har blivit alltmer tung och tidskrävande för en 
ensam individ att klara av. 
 
De fyra typer av delat ledarskap som kommer att användas i den här undersökningen har 
identifierats av Döös och Wilhelmson (2003). De olika formerna klassificeras genom 
huruvida ledarnas arbetsuppgifter respektive ansvar och befogenheter är uppdelade eller ej. 
Utöver dessa finns en mängd olika former som inte kan placeras in under dessa fyra typer 
men de lämnar jag utanför diskussionen. Samledarskapet är den mest långtgående formen och 
innebär ett formellt delat ledarskap. Det utgörs av två heltidstjänster som innehas av ett par 
som vill leda tillsammans. Såväl arbetsuppgifter som ansvar och befogenheter är 
gemensamma till skillnad från de övriga tre typerna av delat ledarskap där det finns någon 
form av uppdelning mellan parterna. Det funktionellt delade ledarskapet är också det formellt 
likställt, där delar paret på ansvar och befogenheter men det finns en tydlig uppdelning av 
arbetsuppgifter. Det kan gälla olika verksamhetsområden eller bara att man delat upp arbetet i 
två olika delar. Ledarna är ändå hierarkiskt sidoordnade i sina positioner. Skuggledarskapet å 
sin sida utgörs av att två personer utför i stort sett samma arbetsuppgifter men de är formellt 
inte lika höga i titlar eller positioner. Det finns en ledare som fattar de slutgiltiga besluten. 
Detta kan ibland ses inom verksamheter där man har en chef och en biträdande, men på 
många håll fungerar det då i praktiken som ett samledarskap. Slutligen finns 
matrisledarskapet. Denna form karaktäriseras av att man varken delar på ansvar och 
befogenheter eller på arbetsuppgifter. Det enda man egentligen delar på är personalen och hur 
verksamheten fungerar utåt. Den här typen är den mest åtskilda och den som bidrar till mest 
problem om ledarna inte är samspelta vad gäller visioner och mål. Det kan också förekomma 
mycket problem och konflikter om de båda ledarna har starka konkurrensbehov. Idén bakom 
denna typ är att låta skilda perspektiv driva utvecklingen framåt. Lambert-Olsson (2004) har 
identifierat två typer av delat ledarskap som han kallar äkta och oäkta dubbelkommandon. 
Dessa kan enligt definitionerna från Döös och Wilhelmson (2003) likställas med 
samledarskap och skuggledarskap. 
 
Det delade ledarskapet finns således idag i flera olika former och det kommer förmodligen 
utvecklas i fler, allt beroende på vad organisationerna ställer för krav på människan i sitt 
arbete (Lambert-Olsson, 2004). Förutom att det är slitsamt att vara chef så är det ganska 
ensamt på toppen (Hildingsson & Krafft, 2003). En dubbel uppsättning skulle då kunna tänkas 
vara ett alternativ. 
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Utgångspunkten för ett delat ledarskap 
 
Efter en intervju med två delande chefer menar Carlsson (2002) att den första viktiga frågan 
man bör ställa sig innan man väljer att dela sitt ledarskap är varför. Om anledningen är att 
man vill testa av ren nyfikenhet eller bara för att få den avlastning som krävs när chefsjobbet 
blir övermänskligt bör man definitivt fundera vidare på idén. Men om anledningen är att ens 
högre chef, eller kanske till och man själv, inte tycker att man duger som chef är lösningen 
inte att dela. Efter det att syftet är fastställt kommer frågan om förutsättningarna finns och om 
de är uppfyllda. Här har också Döös och Wilhelmson (2003) kommit fram till liknande 
slutsatser. Individen måste tänka igenom vem man skulle kunna tänka sig att dela med samt 
vilka värderingar och grundläggande åsikter som måste finnas hos den andra parten. Man 
måste också reda ut vad man själv står för, vilka visioner man har och hur man hanterar olika 
situationer. Carlsson (2002) fortsätter med att om personen tycker sig ha hittat rätt person, 
gärna någon som man kanske känner från innan, så är det av största vikt att paret sätter sig ner 
och pratar igenom allt som kan tänkas leda till en framtida konflikt och allt om hur man vill 
leda förändring och utveckling.  
 
Flera undersökningar har dessutom kommit fram till att det inte finns någon regel för hur lika 
eller olika man ska vara, viktigt är dock att man kan dra nytta av och tjäna på olikheterna 
(Döös, 2005; Döös & Wilhelmson, 2003; Nordkvist & Sillman, 2000). En viktig förutsättning 
är också att det finns förtroende mellan parterna och att ingen känner att den alltid behöver stå 
i centrum själv (Holmberg & Söderlind, 2004). Det får finnas tillfällen då det är helt okej att 
den ena kommer fram mer, bara det inte sker på bekostnad av den andra (Carlsson, 2002). 
Alla par måste hitta sitt eget sätt att dela, så länge som ledarskapet är genomarbetat och känns 
bekvämt för dem som faktiskt har valt det. Det krävs genomtänkta rutiner, smidigt utbyte av 
information och ett tydligt budskap utåt (Döös et al., 2003). Fördelarna är många både när det 
kommer till dubbel kompetens men också i fråga om hur mycket mer man faktiskt hinner med 
som två. 
 
Oddsen för att ett delat ledarskap ska lyckas tycks öka om de ingående parterna tar olika och 
kompletterande roller (Bergstedt, 2002). Hon menar vidare att några exempel på sådana 
parhästar skulle kunna vara visionären och realisten, strategen och utföraren samt siffernissen 
och psykologen. Dessa begrepp är inte allmänt vedertagna utan används av Bergstedt (2002) 
för att belysa olika egenskaper som en ledare kan besitta. O’Toole et al. (2003) menar dock att 
ledarskapet i slutändan ändå måste grundas i en gemensam tro och syn på verksamheten. 
Genom historien har det funnits flera exempel på delade ledarskap, vissa lyckade och andra 
inte så lyckade. Här menar O’Toole et al. (2003) att två huvuden tänker bättre än ett när de 
utmaningar en organisation ställs inför är så pass komplexa och svåröverkomliga att de kräver 
färdigheter och kunskaper som långt överskrider en ensam individs förmåga. Även 
Csikszentmihalyis (2004) studier om hur man införlivar arbetsglädje i organisationer visar på 
att komplexitet av olika slag kräver mycket stor ansträngning av individen och att det 
dessutom leder till ett mycket sårbart tillstånd. 
 
Motstånd, svårigheter och konflikter 
 
Trots många ledares positiva inställning till delat ledarskap visar en del studier ändå på ett 
visst missnöje eller en skepticism (Döös, 2005; Hedlund & Lagell, 2006). Holmberg och 
Söderlind (2004) menar att par som vill dela ofta möts av en misstro mot att det 
överhuvudtaget ska komma att fungera. Vidare hävdar de att arbetsformen även anklagas för 
att vara alltför kostsam, att det skulle ta för lång tid att fatta beslut eller bli otydligt, då främst 
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för medarbetarna. Döös och Wilhelmson (2003) menar dock att de flesta hinder för 
samledarskap i första hand hittas i parets omgivning, inte hos ledarna själva. Motståndet kan 
dels bero på olika traditioner och normer inom organisationen, men det kan också uppstå utav 
rädsla för att paret ska komma att bli för starkt och på så sätt upplevas som hotfullt av de 
högre cheferna. Ett framgångsrikt delande ledarpar kan tänkas få för mycket makt då två blir 
starkare än en (se också Nordkvist & Sillman, 2000). 
 
Hedlund och Lagell (2006) har i sin fallstudie kommit fram till att den största anledningen till 
att det delade ledarskapet inte blir så lyckat är om det finns brister i kommunikationen mellan 
ledare och medarbetare. Medarbetarna upplever arbetsformen som mer rolig än effektiv och 
de överordnade cheferna anser att ledarnas inställning till sitt arbete är positiv, men att deras 
individuella kompetenser hämmas av organisationens regler, värderingar och kultur. Cheferna 
själva anser sitt ledarskap effektivt till största delen. Vad som däremot upplevs emellanåt är 
att den ledare som varit anställd längst tar på sig en roll som lagkapten och att ett ojämnt 
ansvarstagande kan leda till konflikter. 
 
Enligt Bradford och Cohen (1998) är ett delat ansvarssystem upplagt för konflikter av olika 
slag. Det kommer att uppstå diskussioner om både stort och smått, men huvudsaken är att 
ledarparet har ett system och en vilja att lösa dem. Konflikter mellan två ledare kan handla om 
alltifrån strategiska beslut, vem som har störst inflytande, interpersonella spänningar och 
maktspel. Oavsett vad problemet gäller så finns det två utvägar: antingen kan man låta 
konflikten blockera vägen för positiva förändringar eller så kan den bli till ett sätt att frigöra 
energi samt stimulera nytänkande och produktivitet. Här menar Bradford och Cohen (1998) 
att om man väljer det senare så hjälper detta ledarna och organisationen att främja mer öppna, 
direkta diskussioner samt att våga ta tag i de centrala frågorna som existerar i verksamheten. 
De säger också att problemet med konflikter inte är att de kommer upp till ytan, utan det är 
om de inte kommer upp till ytan eller om de löses på ett dåligt sätt. Konflikter kan hjälpa 
organisationer framåt om klimatet genomsyras av inställningen att det är okej att tycka olika. 
Om inte, leder det ofta till att människor trycker undan sina åsikter eller till att mycket tid och 
energi får läggas på att lösa problem istället för på mer produktiva frågor. Döös (2005) visar 
också att konflikter och negativa olikheter är en del av det delande ledarskapet. Några av de 
saker som tas upp är konkurrens och rivalitet mellan cheferna, och att det därmed finns en risk 
för att det kan uppstå en maktkamp. 
 
En annan svårighet som dyker upp när det handlar om delat ledarskap är när två verksamheter 
går ihop, eller när två ledare tvingas dela på ansvaret (Troiano, 1999). Relationen mellan 
dessa två ledare bygger inte på förtroende och tillit. Detta är något som måste växa fram, 
vilket är tveksamt om ledarna själva inte har valt situationen de befinner sig i. Även om dessa 
två chefer har åstadkommit mycket på egen hand är det inget som säger att de kommer att 
göra det tillsammans. Det måste finnas en vision, en vilja och en strävan efter samma mål, och 
detta återses bäst om ledarna har valt varandra utifrån psykosociala egenskaper och inte efter 
hur mycket vinst de genererar (O’Toole et al., 2003). 
 
De hinder som är förknippade med delat ledarskap beror dock inte enbart på inre konflikter, 
organisationens motsättningar eller omgivningens skepticism gentemot denna typ av 
arbetsform (Döös, 2005). Det finns också juridiska hinder som ibland stoppar möjligheten att 
dela. Öman (2005) har studerat vilka svenska lagar som står i vägen för denna arbetsform. 
Aktiebolagslagen är ett sådant exempel, där det bland annat står att det enbart får finnas en 
verkställande direktör som är ansvarig för hela verksamheten. Ett annat exempel hittas på 
statlig nivå, för myndighetschefer, som också bara tillåts vara en. På kommunal- och 
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landstingsnivå fungerar det bra med delat ledarskap i de flesta fall. Enhetschefer och s k 
mellannivåchefer kan dela på chefstjänster förutsatt att deras högre chef har sanktionerat 
detta. Vissa enhetschefer får emellertid inte dela ansvaret oavsett vad deras chef har för 
inställning. Det gäller främst dem som jobbar inom tillståndsverksamheter som bevakning, 
utskänkning, lotteri, räddningstjänst och sjukvård. 
 
Delat ledarskap och kön 
 
Holmberg och Söderlind (2004) utgår utifrån sina egna erfarenheter som delande ledare, och 
menar att många av dem som faktiskt utövar denna typ av arbetsform idag är kvinnor, vilket 
har gjort att detta har ansetts vara en kvinnlig form av ledarskap. Undersökningar visar dock 
att förekomsten av manliga delande par långt överskrider antalet kvinnliga delande par (Döös, 
2005). Detta kan i och för sig sättas i relation till det faktum att det på den svenska 
arbetsmarknaden idag finns en chefsfördelning på 67 procent män och 33 procent kvinnor 
(Döös, 2005). Nordkvist och Sillman (2000) beskriver att det lilla antalet kvinnor som idag 
befinner sig högt upp i hierarkin har få eller inga människor att ventilera med och få stöd av. 
Det har visats att de i dessa fall saknar en annan kvinna att prata med, då deras manliga 
kollegor inte alltid räcker till för att tillfredsställa detta stödbehov (Masui, 2004; Renstig & 
Sandmark, 2005). Kvinnor som mycket väl skulle kunna tänkas bli höga chefer väljer ofta att 
avstå på grund av den organisationsstruktur som nästan uteslutande råder idag (Holgersson, 
2003). Priset för att bli chef är för högt vilket leder till att kvinnor oftare förflyttar sig 
horisontellt i en organisation än vertikalt, som männen gör (Nordkvist & Sillman, 2000). 
Även Solberg (1997) beskriver detta då hon har kommit fram till att kvinnors omställning till 
en ledarposition ibland kan innebära svårigheter och olust. De upptäcker att nätverket blir 
mindre då deras före detta förtrogna samtalspartners nu har blivit deras underställda.  
 
Olikheter i mäns och kvinnors sätt att leda finns det en stor mängd studier kring (se t ex. 
Eagly & Karau, 2002; Eagly, Karau & Makhijani, 1995; Rudman & Glick, 1999; Willemsen, 
2002). Kabacoff och Peters (1998) har bl a funnit att män och kvinnor ofta delar samma 
inställning till ledarskapsrollen men att beteendet ter sig olika mellan manliga och kvinnliga 
chefer. Den första dimensionen som studerades var uppgift kontra strategi. Här såg man att 
kvinnor var mer uppgifts- och resultatorienterade medan männen antog en mer strategisk 
utgångspunkt. Med andra ord ansågs män vara mer villiga att ta risker och brydde sig inte lika 
mycket om ifall målen uppnåddes. Den andra dimensionen definierades som uttrycksfullhet 
kontra behärskning. Här fann man att kvinnor ledde med mer energi, intensitet och 
känslomässiga uttryck. De visade på en större förmåga att hålla andra entusiastiska och 
engagerade. Männen å sin sida var mycket mer behärskade i sitt sätt att leda. De höll en låg 
profil vad gäller att visa sina känslor och hanterade uppgifter på ett objektivt och kontrollerat 
sätt. Medan kvinnor ofta uppfattades som mer ärliga och uppriktiga, tillskrevs männen större 
förmåga att övertyga andra och få sin vilja igenom.  
 
Slutsatserna som dras av Kabacoff och Peters (1998) är att kvinnor placerar sig högre på 
skalan people skills medan männen placerar sig högre på skalan business skills. Men oavsett 
vad man anser viktigt så har de kommit till slutsatsen att både män och kvinnor placerar sig 
lika högt på skalan som mäter trovärdighet och effektivitet som ledare. En meta-analys av 
Eagly et al. (1995), om huruvida kön har en påverkan för ledarens effektivitet, kom fram till 
liknande slutsatser, d v s att kvinnliga och manliga ledare är lika effektiva. Däremot visar 
resultaten att en ledare, oavsett kön, är mest effektiv i en ledarroll som anses överensstämma 
med dennes kön. Rudman och Glick (1999) har funnit att kvinnor som agerar utifrån s k 
manliga ledaregenskaper ofta nedvärderas eftersom de bryter mot rådande könsmönster. Även 
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Eagly och Karau (2002) drar liknande slutsatser då de menar att det finns fördomar om att 
kvinnor skulle vara sämre anpassade som ledare än män. 
 
Annan forskning kring kvinnligt och manligt ledarskap har beskrivit olika slags strategier 
beroende på kön (Solberg, 1997). Då kvinnor är en minoritet på ledningspositioner ses det 
kvinnliga som något annorlunda eller som en outnyttjad resurs i organisationerna. Kritik finns 
dock riktad mot denna uppdelning av könen, och här menar Solberg (1997) att risken med att 
dela upp ledarstilar i manligt och kvinnligt är att det skapar lika starka förväntningar på skilda 
beteenden som när det kommer till frågan om socialt kontra biologiskt kön. Att 
könskategorisera ledarstilar leder enbart till ett bibehållande av stereotyper. Hyde (2005) 
menar på att det finns lika mycket skillnader mellan kvinnor och män som mellan kvinnor och 
kvinnor. Allt beror på kultur, tradition och erfarenhet. Och ju mer människor integrerar sig 
med varandra desto mindre kommer skillnaderna att vara avhängiga det biologiska könet. Det 
finns en otrolig mångfald bland kvinnor, precis som bland män. Även Muhonen (1999) talar 
om farorna med antagandet att en människas beteende är grundat i dess kön. Hon hänvisar till 
andra forskare som istället för manligt och kvinnligt använder sig av termerna instrumentalitet 
(manligt) och expressivitet (kvinnligt), men säger också att även dessa uttryck kan leda till 
bibehållandet av ett dualistiskt könsperspektiv. I en sammanställning om jämställdhet beskrivs 
manligt och kvinnligt som ”sociala konstruktioner, det vill säga könsmönster som skapas 
utifrån uppfostran, kultur, ekonomiska ramar, maktstrukturer och politisk ideologi. 
Könsmönstren skapas och upprätthålls både på det personliga planet och på det samhälleliga 
planet.” (SCB, 2004, s 6) 
 
Den uppfattning, att kvinnor har en ledarstil som är mer mjuk och annorlunda än männens, får 
inte alltid stöd i vetenskapliga undersökningar (se t ex Frankenhaeuser, 1997; Solberg, 1997; 
Wahl, Holgersson & Höök, 1998). Det råder ingen tvekan om att det finns olika ledarstilar, 
men de är mer kopplade till de förhållanden och strukturer som verkar på arbetsplatsen än på 
det biologiska könet (Wahl et al., 1998). Frankenhaeuser (1997) menar att det är 
organisationen som skapar chefsarbetet och sätter standarden för hur saker och ting ska 
fungera. Vidare menar hon att organisationer med tydligt uttalade ledarstrategier ofta har 
ganska starka företagskulturer. Hur väl kvinnor och män fungerar ihop på arbetsplatsen anses 
i högre utsträckning höra ihop med genusskillnader, d v s det socialt konstruerade könet, än 
faktiska könsskillnader. Ohlson (2004) menar att oavsett vilka egenskaper man besitter, vare 
sig de anses vara manliga eller kvinnliga, bör man som ledare utgå ifrån sig själv och hitta 
sina framträdande karaktärsdrag. Först då kan man utvecklas och förbättra sina svagare sidor. 
Man kan på så sätt också finna och omge sig med medarbetare som kan komplettera en själv. 
För att bli en framgångsrik chef idag bör man kombinera både s k manlig och kvinnlig 
kompetens. En bra chef behöver med andra ord vara psykiskt tvåkönad (Ohlson, 2004). Trots 
att det råder en tveksamhet till huruvida det finns en skillnad mellan manlig respektive 
kvinnlig ledarstil, visar Eagly och Karau (2002) att det finns vissa fördomar eller 
förväntningar på kvinnligt respektive manligt ledarbeteende. De har funnit att typiska 
ledaregenskaper förknippas med manliga attribut och att kvinnor ibland kan ha svårt att 
klassas som effektiva ledare. Willemsen (2002) har dock funnit att de ledaregenskaper som i 
högsta grad associeras med en framgångsrik chef är könsneutrala. Det visades emellertid 
också att de typiskt manliga egenskaperna värderades högre än de typiskt kvinnliga. 
 
Det pågår dessutom en ständig debatt om hur samhället ska få upp fler kvinnor till företagens 
topp. Masui (2004) menar att en del av de förslag som kommer upp handlar om krav på 
sänkta skatter för hushållstjänster samt större möjligheter till delat ledarskap. Hon har i 
intervjuer med 15 kvinnliga toppchefer fått reda på att den negativa bild som ibland målas upp 
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i massmedia inte är en bild som många känner igen sig i. Dessa kvinnliga chefer känner sig 
inte motarbetade av männen utan manliga chefer har ofta fungerat som mentorer till dessa 
kvinnor med en stark karriärvilja och hög kompetens. Vidare hävdas, av kvinnorna själva, att 
den verkliga anledningen till att det finns så få kvinnliga direktörer och höga chefer är 
graviditet och föräldraskap. Detta får även ett visst stöd i statistik från Statistiska centralbyrån 
(2002) som visar att 37 procent av alla mammor med barn under 17 år anser att valet att 
skaffa barn har missgynnat dem i karriären och löneutvecklingen. Masui (2004) menar vidare 
att det idag inte finns något bra system hos många företag att ersätta en föräldraledig chef, 
vilket i sin tur bidrar till att det fortfarande finns ett visst motstånd till att anställa kvinnor i 
fertil ålder på höga tjänster. Där kommer kraven om sänkta skatter på hushållstjänster in. 
Eftersom det fortfarande på många håll är kvinnorna som sköter hemmet, och de flesta inte 
har råd att anställa professionell hjälp, väljer många kvinnor att gå ner i arbetstid för att kunna 
klara av både karriär och familj. Nästan hälften av alla de kvinnor som jobbar deltid idag 
säger sig göra det ofrivilligt (SCB, 2002). Hittills har det funnits ganska få chefstjänster som 
kan klaras av på halvtid (Masui, 2004). Så summan av det hela blir att männen får de höga 
tjänsterna och de höga lönerna, vilket bidrar till ett bibehållande av ojämställdheten på 
arbetsmarknaden. Lösningen, menar de kvinnliga cheferna, skulle då kunna vara att införa fler 
former av delat ledarskap alternativt större möjligheter till flextid eller arbete hemifrån, även 
för höga chefer. Även om biologi kan spela en viss roll till varför det finns så få kvinnliga 
ledare, så menar Wahl et al. (1998) att organisationer idag enbart återspeglar samhällets 
rådande könsordning. Vidare påpekas att så länge det anses normalt att kvinnor är 
underrepresenterade på chefspositioner så kommer de inte saknas där. Relationen mellan kön 
och makt anses vara central och avgörande för förändring. Kön beskrivs här utifrån 
könsteorin, d v s som en social och kulturell konstruktion. Eagly och Karau (2002) visar också 
att fördomar om kvinnors bristande ledarförmåga kan vara en av anledningarna till att så få 
kvinnor återfinns i toppen av organisationen. 
 
En konsekvens av att män fortfarande innehar majoriteten av de höga positionerna på 
arbetsmarknaden är att de inte ges tillfälle att byta ut sina rådande föreställningar om 
kvinnliga ledare mot faktiska erfarenheter (Holgersson, 2003; Wahl et al., 1998). De 
föreställningar som finns om kvinnors inkompetens och bristfällighet består, vilket leder till 
att kvinnor inte efterfrågas som chefer. De slutsatser som forskning om ledarskap och kön 
resulterat i är bl a att könsfördelningen på höga chefspositioner får konsekvenser, dels för hur 
ledarskapet utformas, men också för hur organisationsstrukturen ser ut (Holgersson, 2003). 
Att kön inte spelar någon roll har emellertid länge dominerat olika organisationsteorier 
(Linghag, 1998). Organisationer ses som könsneutrala men dessa teorier har ändå svårt att 
förklara avsaknaden av kvinnor på höga positioner. Linghag (1998) menar att män och 
kvinnor ofta ger uttryck för att samhället och arbetslivet präglas av ett jämställdhetsideal, 
samtidigt som de också försöker dölja könsordningen. Vid de tillfällen då det visar sig att 
kvinnor och män faktiskt inte verkar utifrån samma villkor och möjligheter bortförklaras det 
som beroende på individuella skillnader. 
 
Som tidigare nämnts arbetar dagens chefer i ett hårt och stressigt klimat med alldeles för tung 
arbetsbelastning (Hildingsson & Krafft, 2003). Allt fler organisationer intresserar sig för och 
söker nya eller förändrade arbetsformer som ska hjälpa dem att behålla de chefer man redan 
har, men också för att kunna rekrytera nya chefer (Goding & Ekwall, 2006). Här anser 
Nordkvist och Sillman (2000) att istället för att kasta bort kompetens och resurser man redan 
har, så ska man ta tillvara på den kvinnopotential som finns att tillgå i organisationen. De har 
också funnit att medan kvinnor tror att delat ledarskap skulle kunna fungera som ett sätt att få 
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upp fler kvinnor på ledande positioner, anser inte männen att delat ledarskap ska göras till en 
könsfråga. Det bör istället ses som en mer praktisk lösning till ett tungt arbetsklimat. 
 
Syfte 
 
I föreliggande studie kommer fenomenet delat ledarskap att behandlas utifrån de motiv som 
kan tänkas ligga till grund för individens val. Syftet med undersökningen var att fördjupa 
förståelsen kring varför en del kvinnor väljer att dela sitt ledarskap genom att ta reda på vilken 
syn de har på fenomenet samt hur de egna erfarenheterna spelar in. Studien syftade också till 
att undersöka huruvida den här sortens ledarskap upplevs vara mer tilltalande än ett ensamt 
ledarskap samt om de ser delat ledarskap som en arbetsform som i allmänhet är mer anpassad 
för kvinnor än för män. Ett tredje syfte var också att undersöka huruvida det finns en 
uppfattning om att vissa former av delat ledarskap fungerar bättre än andra. 
 

Met od  
 
Deltagare 
 
Stockholms Stad har sedan hösten 2004, i samarbete med Kompetensfonden, drivit projektet 
Delat Ledarskap - en alternativ arbetsform för enhetschefer? Tanken bakom projektet var att 
pröva och utforska alternativa arbetsformer samt om de kan medverka till visionen om en 
friskare arbetsplats (Goding & Ekwall, 2006). Det var från detta projekts deltagarlista jag 
gjorde mitt urval. Detta register bestod av sju stycken ledarpar inom olika förvaltningar. Två 
par bestod av enbart män medan de övriga fem paren utgjordes av kvinnor. De fanns inga 
mixade par med på listan. I projektet fanns också två stycken delande coacher samt två 
projektledare, båda var kvinnliga par med lång egen erfarenhet av delat ledarskap. Jag hade 
ambitionen att plocka deltagare från så många olika par som möjligt men i två fall så utfördes 
intervjuer med båda ledarna i paret. De åtta personer som deltog i denna studie var mellan 40-
60 år och jobbade alla vid tillfället i någon form av delat ledarskap. Sex av dem ansåg sig 
jobba i ett samledarskap, en såg sitt ledarskap som ett skuggledarskap i teorin men ett 
samledarskap i praktiken och en gick lite motvilligt med på att kalla sitt för matrisledarskap 
(se Bilaga 2). Jag försökte få en så pass stor spridning som möjligt vad gäller bransch, typ av 
chefskap samt form av delat ledarskap. Detta ledde till att en deltagare jobbade heltid i ett 
tidsbegränsat samledarskap, en arbetade heltid i den lösaste formen av delat ledarskap, tre 
jobbade deltid i ett samledarskap, en jobbade heltid i ett samledarskap och två delade rakt av 
med sin kollega men stod olika högt i titlar rent juridiskt. De branscher som representerades 
var, enligt definitioner av Döös (2005), personalintensiv service, kunskapsintensiva tjänster 
och välfärdsproduktion. 
 
Datainsamling 
 
Data samlades in med hjälp av halvstrukturerade intervjuer. En i förväg sammanställd 
intervjuguide (se Bilaga 1) användes vid intervjuerna men i övrigt utfördes de så fritt och 
öppet som möjligt. Sju av de åtta intervjuerna spelades in på band och transkriberades 
ordagrant för senare analys. Den åttonde intervjun spelades inte in på band då den inte var i 
förväg planerad, utan utfördes då tillfälle gavs. Data från denna intervju består alltså av mina 
egna nedskrivna anteckningar samt, i den mån det var möjligt, av citat då intervjupersonen 
sade något som ansågs extra relevant eller informativt för studien. Intervjuernas längd 
varierade mellan 39 och 56 minuter. De utfördes på intervjupersonens egen arbetsplats i ett 
avskilt rum. 



 11 
 

 
 Vid den första kontakten som togs med respektive intervjuperson informerades de om syftet 
med studien och vad den skulle användas till. Innan intervjuns början informerades de 
ytterligare en gång om intervjuns syfte, hur data skulle användas, att de skulle avidentifieras 
så att resultaten inte gick att spåra till en enskild individ samt när studien beräknades 
färdigställas. De informerades också om frivilligheten i sitt eget medverkande och att de fick 
avbryta intervjun när som helst. Slutligen gavs de tillfälle att själva komma med frågor innan 
själva intervjun startade. 
 
Jag som utförde intervjuerna har ingen tidigare erfarenhet av kvalitativa intervjuer, förutom en 
kurs i intervjumetodik. Ämnet delat ledarskap har intresserat mig men jag har inte innan 
denna undersöknings början satt mig in i tidigare forskning på området. Inte heller har jag 
vetat i vilken omfattning det existerar på den svenska arbetsmarknaden, så intervjuerna har 
styrts utifrån min egen nyfikenhet och ambition att tillgodogöra mig en djupare förståelse och 
kunskap för fenomenet. 
 
Analys 
 
Analysen följde den beskrivning av induktiv tematisk analys som återges av Hayes (2000). De 
transkriberade intervjuerna lästes igenom upprepade gånger för att få en så pass klar bild av 
respondenternas upplevelser som möjligt. Därefter markerades de bitar som ansågs relevanta 
för frågeställningen. De olika citaten sorterades sedan upp i ett antal olika teman utifrån 
innebörd och egen tolkning. Varje tema studerades sedan ett i taget och datamaterialet lästes 
om på nytt för att hitta allt som hörde ihop med det aktuella temat. Efter denna slutgiltiga 
genomgång av det totala datamaterialet skrevs en definition för varje tema och de utplockade 
citaten sammanfattades till en helhet för att tydliggöra innebörden av respektive tema. Till sist 
plockades de citat ut som ansågs kunna belysa och beskriva varje tema på ett talande sätt. 
 
Jag har i min analys av data hittat sex olika teman som kan anses beskriva olika motiv till 
varför man väljer ett delat ledarskap, hur man upplever arbetsformen i praktiken samt tankar 
och spekulationer om framtida utveckling. Dessa teman är: inställning och personlighet, 
familj och hälsa, könstillhörighet och genus, egna erfarenheter och förutsättningar, hinder och 
praktiska problem samt utveckling och framtid. Nedan följer en beskrivning av, i materialet, 
funna teman. 
 

Re su l t a t  
 
Inställning och personlighet 
 
De främsta anledningarna till varför dessa kvinnor väljer att dela sitt ledarskap hänger ihop 
med deras egen personlighet och inställning. Det handlar mycket om en tro på att det ska 
fungera och en ambition till att utvecklas. Viljan att testa något nytt framställs dessutom som 
oerhört viktig, att kunna se möjligheter till personliga framsteg och förändring men också att 
våga chansa. Framförallt handlar det om att det måste ske genom ett eget medvetet val. Paret 
ska ha valt varandra och måste vilja jobba ihop om det ska leda till framgång. Man bör helst 
ha en viss kännedom om varandra, lita på varandra samt dela liknande värderingar och 
grundsyn. Att bli tvingad eller styrd in i ett delat ledarskap framstår inte som ett lyckat 
koncept. De ledare som är mest positiva till parledarskap är just de som själva valt att dela. 
Detta framgår ganska tydligt eftersom det finns en allt större tveksamhet till delat ledarskap 
där det inte inletts på eget initiativ. 
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”Jag skulle i alla fall inte tänka mig att dela med någon annan utan att känna den personen 
ganska väl. Vad den står för och.. Så att jag kan lita på den. Det är väldigt viktigt att kunna 
lita på den andra personen! Man behöver inte alltid veta hur den ska reagera eller tycka i 
olika situationer, det vet jag fortfarande inte om NN! Men jag litar på henne liksom! Jag litar 
på hennes omdöme, likaväl som på mitt eget alla fall.” 
 
En annan viktig anledning som framkommit i intervjuerna är tron att två tänker bättre och blir 
starkare än en, och att det framförallt blir roligare. Att man har kul i ett delat ledarskap är den 
allmänna uppfattningen, och att det ger mer energi vilket också bidrar till ett bättre resultat, 
både för cheferna själva och för hela verksamheten i stort. Genom en ständig dialog och 
kommunikation mellan ledarna tvingas de till att hela tiden se saker ur nya perspektiv, och på 
så sätt utvecklas de, vilket ger mer kraft och inspiration. Upplevelsen av att hela tiden komma 
längre, att kunna gå djupare i frågor och tänka fler steg framåt i processer och beslut betonas 
som en oerhörd förtjänst. 
 
”Man ska sluta se enheten och istället se helheten. Lära folk att vilja jobba för alla, istället 
för bara för sig själv. Sen blir det ju roligare att jobba så också!” 
 
En viktig aspekt kring den egna inställningen till delat ledarskap är att även då man inte själv 
valt att dela, eller kanske inte heller vill dela, kan man ändå se vissa fördelar med det och ha 
en positiv inställning till fenomenet i sig. Det ses som ett bra alternativ men som kanske inte 
passar för alla eller inom alla verksamheter. 
 
”…jag vill inte kalla det för ett delat ledarskap. Vi har ju varsitt ledarskap fast väldigt intimt 
sammanbundet. Det tycker jag är viktigt att framföra… …[vad är din egen inställning till 
delat ledarskap?] Jag tycker det verkar vara en klok idé… …man har alldeles för stora 
arbetsgrupper som gör att det blir tungt, det är mycket man ska klara av ensam… …och 
därför tror jag att det är bra…” 
 
Familj och hälsa 
 
Hälsan, men också den övriga livssituationen, tas flera gånger upp som en av anledningarna 
till varför man väljer att dela sitt ledarskap. I de fall där intervjupersonerna själva sökte sig till 
ett parledarskap var motiven bland annat en föregående sjukskrivning, en mammaledighet 
eller att enheten utökades och därmed blev för stor för en ensam att orka med. Delat ledarskap 
ses här som en avlastning, ett sätt att orka ta sig tillbaka, en metod för att klara av en tyngre 
arbetsbörda och prestera bättre eller för att helt enkelt inte gå under trots att man har ett 
krävande chefsyrke. Det framkommer att stressen och pressen reduceras samt att man tycker 
sig räcka till mer, både för sig själv och för andra. Cheferna upplever sig behöva någon 
bredvid sig att kommunicera med och testa idéer på, och då någon annan än familjen, någon 
som är insatt i verksamheten och förstår den. Det påpekas också att denna någon bör vara en 
likvärdig kollega och inte den egna personalen, då man inte bör alliera sig eller prata 
personalärenden med sina underställda. 
 
”…sen blev det så olyckligt att jag blev sjuk. Jag gick in i den där berömda väggen. Och då 
hade jag under fyra år haft det här stora ansvaret själv.. ..jag hade inga tankar att komma 
tillbaka, till jobbet.. .men jag tror att det här var ju ett sätt att orka komma tillbaka. Och inte 
stå ensam med allt.” 
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”…just att vi har samma ansvar, jag menar, man kan ju aldrig sitta så med en medarbetare 
och prata. Och med andra kollegor kan man ju göra det, men de äger ju inte våra problem. 
Det blir liksom inte på samma sätt.” 
 
Oavsett hur det delade ledarskapet inleddes så finns här en fullkomlig överensstämmelse att 
det är ansträngande och tufft för en ensam chef idag. Pressen är hård och arbetsbördan tung. 
Här ses då ett delat ledarskap skapa möjligheter till att orka, och prestera lika mycket, om inte 
mer än förut, men också finna förnyad arbetsglädje och lust. Delat ledarskap ses också 
underlätta till att lämna jobbet på jobbet. Resultaten visar på att det finns en nästintill enad 
samstämmighet om att den övriga livssituationen har förändrats till det bättre. Deltagarna har 
inte längre samma behov av att ta med problemen hem och lasta familj eller vänner med 
eventuella jobbrelaterade bekymmer. 
 
”…var ju min man som förut var den som man kom hem och vräkte ur allting på. Han fick ju 
ta jättemycket! Och nu tycker han det är konstigt att, jag säger ju aldrig någonting. Och är 
det någonting jag säger så är det något positivt, om jobbet liksom.” 
 
Könstillhörighet och genus 
 
Det råder en fast enighet om att det biologiska könet inte är det som avgör huruvida man 
passar att jobba i ett delat ledarskap eller ej. Individens egenskaper och personlighet anses 
däremot vara oerhört betydelsefulla. Det viktiga är att personkemin stämmer, att man har 
samma inställning och delar gemensamma värderingar. Oavsett om det är två kvinnor, två 
män eller ett mixat par så handlar det mer om vikten av en gemensam grundsyn och att se 
nyttan av att jobba ihop. Vissa av deltagarna tar däremot upp att de tror att ett mixat par 
många gånger skulle vara bra, speciellt i de yrken som domineras av en ojämn 
könsfördelning. De anser att genom att ha en person av respektive kön skulle det bli ett 
annorlunda arbetssätt just för att män och kvinnor ser olika saker. Även vad gäller 
beslutsfattande framförs åsikter om kvinnors och mäns olikhet. Män anses fatta beslut 
snabbare medan kvinnor diskuterar mer och vill skapa samhörighet bland personalen. 
 
”…jag tyckte att den här mannen och jag hade mer av såna här gemensamma värderingar.. vi 
såg allt på ungefär samma sätt på de här utbildningssituationerna än kvinnan som jag delade 
med. Vilket jag är lite förvånad över, men det var faktiskt så… …så det har inget med kön att 
göra.” 
 
”alltså jag tror att män är.. de är ju inte lika inlyssnande som kvinnor generellt sett. Sen finns 
det ju olika män såklart! ..de kvinnor som fattar beslut väldigt snabbt och abrupt utan att ha 
skapat förståelse hos sina medarbetare. De blir inga omtyckta ledare. Alltså de får inte med 
sig sin personal på samma sätt.” 
 
Det framkommer också att intervjupersonerna överlag upplever att kvinnor i större 
utsträckning än män söker sig till ett delat ledarskap. Detta antas bero på de idag fortfarande 
existerande traditionella könsrollerna, där kvinnan tar mer ansvar för hemmet och barnen. 
Kvinnor upplevs tacka nej till chefstjänster i större utsträckning än män, inte för att de inte vill 
leda utan för att de inte orkar med allt dubbelarbete. Tron på att delat ledarskap skulle kunna 
fungera som en möjlighet för kvinnor att komma upp på fler höga positioner och stanna kvar 
där framgår också av intervjuerna. Fenomenet ses emellertid även som ett sätt att ta in och 
lära upp en yngre kollega, som sen kan ta över när den första slutar och i sin tur lära upp 
någon ny. Detta skulle då vara istället för att tillsättas och avgå tillsammans. 
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”…jag tror säkert att det nog är fler kvinnor som hoppar på delat ledarskap än män! Dels så 
tror jag det har att göra med det du sa om hur man har det privat.. och sen tror jag att.. det 
här med dialog, det tror jag ligger för kvinnor överhuvudtaget.” 
 
Kön ses snarare som en indirekt påverkan till delat ledarskap. Främst handlar det om hur man 
tänker och vilka karaktärsdrag som är styrande hos individen. Flera av deltagarna upplever 
dock att så länge den yngre generationen inte kommer fram som chefer så blir kön en 
påverkansfaktor. Åsikter om att den äldre generationen fortfarande har en tydlig uppdelning 
mellan könen framkommer. Även att dessa tenderar att välja partner av samma kön samt att 
de tänker i könsstereotyper framträder tydligt. Det delade ledarskapet kommer troligtvis att 
fortsätta ha något av en kvinnostämpel tills samhällets rådande könsstereotyper försvinner. 
   
”Självklart kan man vara jättelik någon av motsatt kön och också tänka likadant, men i min 
generation så var det fortfarande en rätt tydlig uppdelning mellan pojkars och flickors 
uppfostran. Ja, så är det nog! Det är nog uppfostran som utgör sättet att tänka och jag tror 
att i framtiden kommer man nog mer se mixade par.” 
 
Egna erfarenheter och förutsättningar 
 
De tydligast uttalade förutsättningarna till varför man väljer att dela sitt ledarskap är att det 
måste finnas förtroende och tillit mellan parterna. Viktigt är också att de är jämbördiga och att 
det finns en känsla av jämställdhet. Hur lång erfarenhet respektive part har innan spelar ingen 
större roll, det viktiga är att båda kan bidra till relationen, och att båda vill ta lika mycket 
ansvar. Det ses ofta som positivt om man har olika tidigare erfarenheter och kunskaper för då 
kan man komplettera varandra och dra nytta av varandra på ett mer utvidgat sätt. Flera gånger 
görs liknelser med äktenskap eller föräldraskap. Det handlar om att man ska gilla varandra 
men ändå kunna tycka olika, att våga tycka olika. Två som kommer från olika bakgrund, med 
olika kompetens täcker in ett större område och blir på så sätt ett mer kompetent och 
högpresterande par tillsammans. Arbetsformen anses leda till att det blir hundra procent 
mycket mer när man är två, och man får dessutom en chans att blomstra i sina styrkor. 
 
”Smidighet, tillit och.. den viktigaste saken är väl kunskap förstås men.. ..ett stort ansvar, man 
måste vara lika beredd att ta ansvar.” 
 
”En kan ju ha längre erfarenhet, och den andra kan ju ha erfarenhet av någonting annat som 
är viktigt va. Och då kan ju det väga upp. Tid är inte det enda saliggörande va.” 
 
Andra viktiga förutsättningar för att man ska välja delat ledarskap är att man vågar visa sina 
svagheter för varandra. Man måste våga ge upp kontrollen och sätta sin tillit till den andra 
parten, att denna ska klara av det lika bra som en själv. Båda parter ska gå in i chefskapet med 
en prestigelöshet, utan konkurrens mot varandra och på lika villkor. Det måste finnas en 
samstämmighet och alla detaljer kring hur ledarskapet ska se ut ska vara klart 
genomdiskuterade så att det råder en tydlighet för alla involverade parter. 
 
”Man måste våga visa sina känslor för varandra, blotta sig. Det är viktigt att titta på 
varandra när man jobbar och sen sitta ner och prata om sina reflektioner.” 
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”Att man tänkt igenom och pratat igenom allt, vad man har för människosyn och 
grundläggande inställning till saker och ting.. ..att det inte ska ha någon betydelse vem som 
gör vad eller så.. Att man verkligen jobbar ihop om saker och ting..” 
 
Vad gäller egna erfarenheter av delat ledarskap så finns det en tydlig överensstämmelse om 
att alla par måste forma sitt eget sätt att dela. Man kan låna idéer från varandra men alla måste 
finna sin egen väg, för alla par tänker på olika sätt, både i synen på sig själva och i synen på 
uppdraget. I en del par arbetar båda heltid och i en del är arbetstiden ojämn av olika 
anledningar. En del par delar kontor medan andra t o m sitter på olika adresser. Alla gör olika. 
Trots detta visar resultatet att åsikterna går isär om hur pass bra de olika formerna av delat 
ledarskap fungerar. Detta gäller särskilt skuggledarskapet, där det finns en chef och en 
biträdande. De som utövar denna typ ser inga som helst problem och menar att de delar rakt 
av även om de formellt sett har olika titlar. Däremot de som delar i ett samledarskap visar en 
stor skepticism mot skuggledarskapet. De anser att ledarskapet troligtvis inte blir lika delat 
eftersom den biträdande chefen inte tillåts ta lika stort ansvar. En tro om att ledarskapet inte 
blir lika jämställt uttalas. Det anses också spara tid om man delar i ett samledarskap eftersom 
den ena parten kan fatta en del snabba beslut själv. 
 
”…i praktiken har det ingen betydelse. Jag tar lika stort ansvar för det här som NN gör.. ..för 
vi har liksom skaffat oss ett mandat eller vad man ska säga. Man är en person och man har 
ett förtroendekapital..” 
 
”Om vår chef kommer och säger till oss att, nej tjejer, det här får ni inte ha. Det måste vara 
en chef och en biträdande. Då tackar vi nej!.. ..blir ju mycket krångligare med information, 
eftersom den ena inte får ta fullt ansvar och behöver prata med.. Nu behöver vi ju inte ens 
prata för vi vet, vi har ju bestämt hur vi ska jobba.” 
 
Ytterligare ett område där åsikterna går isär är huruvida man ska ta medarbetarsamtal 
tillsammans eller var för sig. De som förespråkar att ta samtalen tillsammans hävdar att det 
blir mer rättvist och utvecklande för personalen att få feedback från två håll. Ledarna ser ju 
olika saker hos medarbetaren. De som däremot delar upp samtalen mellan sig säger sig göra 
det för att medarbetaren inte ska känna att den hamnar i något underläge. Oavsett hur paren 
har lagt upp sin struktur är alla samstämmiga om att man först och främst måste stämma av 
med den enskilda medarbetaren vad denne tycker är okej. 
 
Hinder och praktiska problem 
 
Det finns vissa hinder och risker man bör tänka igenom innan man går in i ett delat ledarskap. 
Dessa är bland annat att man måste vara tydliga i sitt budskap utåt så att personalen inte kan 
spela ut en mot varandra. Man bör också vara medveten om att man kan ses som ett potentiellt 
hot från högre chefer för att man blir för starka i och med att man är två. De hinder och 
motstånd som gör att det inte riktigt blir delat ses dock främst bero på omgivningen, inte på 
ledarna själva. Det verkar vara vanligare att övriga kollegor är mer negativt inställda till delat 
ledarskap än parets personal och överordnade. Detta tros bero på en viss konkurrens från 
andra chefer på samma nivå. En annan synpunkt som också kommer upp är att istället för att 
upplevas som hot för de överordnade så kan det underlätta relationen, eftersom chefsparet 
löser sina problem inbördes istället för att hela tiden gå till den högre chefen och be om råd. 
 
”…beror lite grann på hur de personerna hanterar det, hur pass tydliga de är mot 
personalen. Det får inte bli så att man verbalt säger att det är lika och det spelar ingen roll 
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det formella för i praktiken delar vi lika, om det inte riktigt stämmer sen… …det är viktigt att 
det uppfattas som man är.. inte som är nummer ett och nummer två utan som om man är två 
ettor liksom.” 
 
”Det som vi märker då är väl att vi inte behöver vår ledning lika mycket. Vi är så 
självständiga idag. Vi behöver inte ringa och fråga om saker för vi har ju varandra, och sen 
så hittar vi lösningar.” 
 
Andra praktiska svårigheter har med beslutsfattande och konflikter att göra. Samtidigt som 
besluten anses bli mer genomtänkta och lättare att förankra utåt så kan det ibland uppstå en 
irritation då paret tycker olika. Det kan lätt kännas frustrerande eller tidsödande att inte kunna 
fatta ett snabbt beslut. Men överlag så anser cheferna att den ibland längre tid de lägger ner på 
besluten kan vara värt det för det leder till högre kvalitet och de själva upplever att de blir 
starkare, säkrare och tryggare som ledare. Besluten blir då också oftast rätt från början 
eftersom de har diskuterats igenom. Vad som däremot framförs är vad som eventuellt kan 
hända om det trots allt uppstår konflikter. Ledarskapet anses spegla verksamheten och om det 
uppstår konflikter i ledningen smittar det av sig bland personalen, och paret slutar vara 
förebilder. En lösning hävdas då vara att ta hjälp utifrån, från andra par med mer erfarenhet. 
 
”gäller ju då att de som par är så pass kloka att de tar hjälp, och att man försöker lösa det så 
att det liksom löses snabbt. Så att det inte blir till stora saker.. .. vore ju konstigt om det skulle 
vara smekmånad hela tiden, och att man aldrig skulle tycka olika.. ..man måste ju kunna 
diskutera, och det här att man  tycker olika ibland, det är ju också bra!” 
 
Trots den övervägande positiva inställningen till delat ledarskap tar intervjupersonerna upp att 
den här arbetsformen kanske inte är anpassad för alla branscher, till exempel där det gäller liv 
och död eller om det finns ett behov av en snabb och direkt ordergivning. Då lämpar sig ett 
ensamt ledarskap bättre. Det finns också en tro om att det blir svårare att dela ju högre upp i 
organisationen man kommer. Det handlar då om att kunna utkräva ansvar från en enskild 
person. Samtidigt framförs att alla hinder, praktiska som juridiska, går att komma runt om det 
finns en vilja. De juridiska hindren tros också ibland kunna användas att gömma sig bakom, 
av högre chefer eller ledare som inte vill dela, för att slippa ta itu med förändring och 
utveckling. 
 
”För det vore ju konstigt om det passar varsomhelst och med vemsomhelst, för det tror jag 
inte riktigt att det gör..” 
 
Utveckling och framtid 
 
Tankar och funderingar som kommer fram angående utveckling och framtid gäller både 
individen själv och fenomenet i stort. Övertygelsen om att delat ledarskap är en arbetsform 
som har kommit för att stanna råder stark konsensus om. Fenomenet ses inte som någon 
övergående trend utan inställningen är att det i framtiden kommer få en alltmer utbredd och 
ökad tillväxt ju mer positiva erfarenheter som kommer fram. Möjligen kan deltagarna tänka 
sig att det kommer att urskiljas mer påtagligt inom vilka branscher, eller på vilka nivåer, 
denna arbetsform inte kommer att vara tillämpbar. Men då måste framförallt erfarenheterna 
visa sig långt mer negativa än vid ett ensamt chefskap. Tron på den yngre generationens 
ökande val av och möjligheter till ett delat ledarskap råder nästintill total överensstämmelse 
om. 
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”…tror säkert att det här kommer att bli mera vanligt i framtiden. Arbetet blir mer komplext. 
Jag tycker jag ser en skillnad hur det har varit bara de senaste tio åren, det har blivit mycket 
mer komplext. Så det tror jag säkert att det finns mycket bättre förutsättningar för i 
framtiden.”  
 
”…kan också tänka mig att yngre människor, kanske någon som ska vara chef för första 
gången, kan tycka att det känns som en trygghet att dela… …kan tänka mig att man kanske i 
framtiden får möjlighet att dela om man själv vill. Att det kan vara ett erbjudande som kanske 
kan locka fler att bli chefer.” 
 
Starkast motvilja att gå tillbaka till ett ensamt chefskap visar de som delar i den mest 
långtgående formen och där valet tagits på eget initiativ. Där delat ledarskap inte ingåtts 
självmant finns en viss nyfikenhet kring ett starkare samarbete men samtidigt kretsar tankarna 
kring frihet och alla fördelar med att bestämma själv. Ett ensamt chefskap efter att ha provat 
på att dela ses framförallt bli innehållslöst, mer ensamt och inte lika produktivt. Det betraktas 
som en tillbakagång i utveckling. 
 
”...väldigt ensamt. Det tror jag.. då har man ju prövat på ett annat sätt att jobba som ger mer. 
Så då tror jag att det känns lite fattigare… …är det enda som jag helt har uttalat att jag vill. 
Jag vill gärna jobba i nya projekt men då vill jag dela ledarskapet. Med motiveringen att det 
faktiskt blir ett bättre projekt och ett bättre resultat av det, enligt min erfarenhet.” 
 
Oavsett hur man ser på sin egen utveckling och framtid råder uppfattningen om att för att 
delat ledarskap ska växa som arbetsform och få fler anhängare måste diskussionen tas upp till 
ytan och möjligheter till att dela bör införas inom fler verksamheter runt omkring på dagens 
svenska arbetsmarknad. Även de juridiska hinder som fortfarande föreligger bör ses över för 
att fler människor ska våga pröva. 
 
”…tror att det här kommer ske en utveckling i delat ledarskap. Överlag liksom, i hela 
samhället.. ..Man måste väl titta på det också, precis som med allting annat. Man kan väl inte 
bara leva kvar i allting gammalt.” 
 

D i sk us s io n  
 
Syftet med den här studien var att fördjupa förståelsen kring varför en del kvinnor väljer att 
dela sitt ledarskap genom att ta reda hur de upplever denna relativt nya arbetsform samt hur 
deras egna erfarenheter spelar in. Studien syftade också till att undersöka huruvida dessa 
kvinnor ansåg att den här sortens ledarskap är mer tilltalande än ett ensamt ledarskap samt om 
de såg delat ledarskap som en arbetsform som i allmänhet passar bättre för kvinnor än för 
män. Ett tredje syfte var också att undersöka huruvida det finns en uppfattning om att vissa 
former av delat ledarskap fungerar bättre än andra. 
 
Resultaten visar att det finns en mycket positiv inställning till delat ledarskap och att det 
troligtvis är en arbetsform som kommer att spridas i allt större utsträckning. Deltagarna menar 
att det i dagens samhälle finns ett behov av att ha någon att dela ansvaret med, bolla tankar 
och idéer med samt få avlastning från. Parledarskapet gör också att det är mycket roligare att 
arbeta. Även då det föreligger vissa juridiska hinder mot att dela finns åsikter om att det kan 
fungera lika bra i praktiken. Detta kan kopplas till Döös (2005) som visar att arbetsformen 
idag utövas i allt högre grad enbart i praktiken än rent formellt enligt sanktionerade beslut från 
högre ledning. Hela 41 procent av cheferna i svenskt arbetsliv delar idag sitt ledarskap på 
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något sätt. Däremot är det bara nio procent som är hierarkiskt likställda, antingen i ett 
samledarskap eller i ett funktionellt delat ledarskap. Detta säger en hel del om attityderna 
bland dagens chefer. Många tenderar att vilja dela men flertalet har inte fått det bekräftat eller 
sanktionerat från högre ledning. 
 
De centrala teman som visade sig i intervjuerna utgår i första hand från personernas egna 
upplevelser. Dessa teman är: inställning och personlighet, familj och hälsa, könstillhörighet 
och genus, egna erfarenheter och förutsättningar, hinder och praktiska problem samt 
utveckling och framtid. Många av de resultat som framkommit under studiens gång får också 
stöd i litteraturen, till exempel betonar deltagarna att de genom att vara två tvingas tänka 
igenom och förtydliga sina tankar för att gemensamt komma fram till ett fungerande beslut. 
Det blir också lättare att förmedla dessa idéer till sin personal, och de upplever att de blir 
säkrare som ledare och kan stå bakom sina beslut. Detta tar Döös et al. (2003) upp och visar 
också att i och med att man är två om varje beslut medförs en smidigare förankring utåt i 
verksamheten. Andra uppfattningar som uttalas av intervjupersonerna är att ledarna måste se 
nyttan av att jobba ihop och dra fördel av att vara olika som människor men med liknande 
grundläggande värderingar. Även här finner man stöd i tidigare forskning. Döös et al. (2003) 
visar att två ledare som kompletterar varandra och jobbar i samstämmig växelverkan kommer 
längre än om de var och en gör saker på sitt eget sätt.  
 
En stor del av deltagarna i den här studien valde att dela sitt ledarskap för att de inte ansåg sig 
orka med uppgiften att vara chef på egen hand, det skulle innebära en alltför stor arbetsbörda 
och dessutom vara mycket ensamt. Flera av deltagarna upplevde att deras övriga livssituation 
hade förändrats sedan de började dela då de inte längre tog med sig jobbet hem och lastade sin 
familj med problem och bekymmer. Några framhöll också en föreställning om att ett ensamt 
chefskap nästan garanterat skulle leda till en sjukskrivning, men med olika lång fördröjning. 
Det delade ledarskapet ansågs då vara en utväg för att slippa stiga ner från sitt uppdrag, att 
kunna vara en mer närvarande och bättre chef för sina medarbetare, och samtidigt ha hälsan i 
behåll. Renstig och Sandmark (2005) har identifierat ett nytt fenomen som de kallar 
”duktighetssyndromet”. De menar att alltfler kvinnor idag går in i väggen, vilket beror på en 
oförmåga att säga ifrån, en vilja att göra allt perfekt och att samtidigt ta på sig alltför mycket 
uppgifter. Kvinnor har dessutom svårare att delegera och be om mer personal. Här efterlyser 
Renstig och Sandmark (2005) nya arbetsformer så att kvinnor som har kommit upp på hög 
nivå orkar stanna kvar där. Goding och Ekwall (2006) hänvisar, i den projektplan som 
Stockholms Stad har tagit fram för sitt pågående projekt, till en TCO-undersökning från 2001 
där hela 70 procent av de tillfrågade cheferna antingen vid det tillfället var på väg bort från 
organisationen, funderade på att sluta eller redan hade hoppat av chefsjobbet på grund av att 
kraven på dem var för höga. De upplevde också att de saknade stöd på arbetsplatsen, inte hade 
någon att prata med samt upplevde sömnproblem i olika hög grad.  
 
Ledarskap anses emellertid ibland vara beroende av olika sorters ledarstilar, d v s hur man 
väljer att leda handlar om individens karaktärsdrag och egenskaper (se t ex. Döös & 
Wilhelmson, 2003; Eagly & Karau, 2002; Kabacoff & Peters, 1998; Wahl et al., 1998; 
Willemsen, 2002). Men Döös och Wilhelmson (2003) menar att man också kan betrakta 
ledarskap som en konstruktion av relationer till andra människor. Vanligtvis har då en chef 
relationer åt tre olika håll: uppåt, nedåt och åt sidan. En delande chef har alla dessa tre men 
det tillkommer även en fjärde relation, den som existerar paret sinsemellan. För att det 
delande paret ska slippa bemötas av argument om otydlighet eller oklarhet gäller att de utåt 
sett har en samspelt, gemensam relation men att det inom paret kan finnas olikheter. 
Deltagarna i min studie betonar detta starkt då de menar att det är bra om man är olika som 



 19 
 

personer och kompletterar varandra men att man samtidigt ska ha en gemensam grundsyn och 
utåt sett agera som en. De uppger ändå att det finns en risk för att par som har pratat ihop sig 
och kommer med starka argument kan kännas obekväma att bemöta. Döös och Wilhelmson 
(2003) menar att det då för omgivningen kan upplevas som om maktförhållandena har 
förskjutits och att parledarskapet kan ses som någonting besvärligt eller hotfullt. En annan 
viktig sak som framkommer i intervjuerna, som inte tas upp särskilt mycket i litteraturen, är 
att det största motståndet kommer från kollegorna. De flesta deltagarna påtalar positiva 
reaktioner från högre chefer och framför allt från personalen, men inte från kollegor på 
samma nivå. Mycket tyder på att det i dessa situationer främst handlar om en rivalitet eller 
missunnsamhet mot paret att lyckas, och inte så mycket om en oro för att verksamheten ska ta 
skada eller att det ska finnas en otydlighet i ledarskapet. 
 
Det visade sig också att intervjupersonernas inställning till den biträdande chefsrollen skiljer 
sig åt beroende på om de själva ingår i en sådan form av delat ledarskap eller om de formellt 
delar lika. De som själva jobbar i ett par där man delar lika i praktiken men inte formellt i 
titlar ser inga problem med det och anser att det inte påverkar ledarskapet. De som däremot 
delar lika både i praktiken och formellt verkar ha en mer skeptisk inställning till att det 
faktiskt blir ett delat ledarskap om man står olika högt i titlar. De menar att de tror att det 
sänder ut otydliga signaler till omgivningen. Detta samtidigt som de allra flesta, oavsett 
arbetsform, hävdar att delat ledarskap säkert kan komma att fungera i de flesta branscher och 
att alla par bör utforma sitt eget sätt att dela och leda. Detta blir något motsägelsefullt och här 
tar Döös (2005) upp problematiken kring de par som delar i praktiken men inte formellt. Hon 
menar att det ofta är den biträdande chefen som anser att ledarskapet är delat medan den 
formella chefen inte ser det så. Hon spekulerar vidare med att det skulle kunna vara så att den 
juridiskt överordnade chefen är mer medveten om sin faktiska chefsroll och därmed ser sitt 
ansvar mer tydligt än den biträdande. Det är ju den högre chefen som får stå för eventuella 
konsekvenser om något händer. Även Bergstedt (2002) uttrycker vissa svårigheter som kan 
uppstå med den biträdande chefsrollen. Hon menar att det inte alltid är lätt att vara tvåa och 
att man måste gå in i rollen med öppna ögon. Hur det rent praktiskt ska fungera och vilket 
ansvar man ska ta bör vara klargjort innan. Det krävs ett samförstånd om vad som förväntas 
av rollen, annars kan det lätt bli så att man uppfattas varken som chef eller som medarbetare. 
 
De resultat som kom fram angående betydelsen av könstillhörighet visade att biologiskt kön 
egentligen inte ansågs ha någon direkt påverkan till valet av delat ledarskap eller chefspartner. 
Det var istället personlighet och samstämmighet som ansågs avgörande för valet. Vad som 
däremot betonades var att kvinnor i dagens samhälle ansågs i högre utsträckning välja ett 
delat ledarskap då de traditionella könsrollerna fortfarande lever kvar. Ett ensamt chefsjobb 
troddes vara för tidskrävande för en kvinna med familj och barn. Här kan man finna ett visst 
medhåll hos Ohlson (2004) då han hävdar att chefskapet har en mycket tidskrävande 
egenskap. Han säger inget här om skillnaden mellan kvinnor och män, utan menar istället att 
ensamma chefer överlag ofta låter familj och socialt umgänge komma i andra hand. Om det är 
kvinnor som har det största ansvaret för hemmet så nästintill omöjliggörs deras tillgång till 
högre ledarpositioner (Linghag, 1998; Masui, 2004; Solberg, 1997). Även Frankenhaeuser 
(1997) håller med om att chefsbefattningen är mycket krävande. Hon hävdar att den är 
konstruerad för människor med möjlighet till att jobba övertid, göra tjänsteresor och ta med 
arbetet hem. Hon säger också att just på grund av detta så förekommer konflikter mellan 
yrkeskrav och familjeliv i större utsträckning hos kvinnor på höga positioner än hos män på 
samma nivå. Även Franzén, Linghag och Zander (1998) har kommit fram till liknande 
slutsatser. Resultaten i min studie visar dock att den mest centrala och grundläggande 
uppfattningen är att genusskillnader snarare än könsskillnader påverkar hur kvinnor och män 
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fungerar ihop på arbetsplatsen. Detta ges också stöd av Nordkvist och Sillman (2000) som 
menar att om män och kvinnor delar ledarskapet på olika sätt så beror det snarare på 
individuella egenskaper än faktorer kopplade till kön. 
 
I intervjuerna uppenbarar sig också olika aspekter kring beslutsfattande. De allra flesta ser att 
besluten som fattas är mer genomarbetade, håller högre kvalitet och har tagit intryck av flera 
synsätt. Samtidigt finns där en frustration och otålighet som förknippas med att aldrig kunna 
fatta egna snabba beslut. En av deltagarna uttrycker här sin syn kring kön som att män 
generellt sätt tar snabbare beslut än kvinnor för att de inte är lika inlyssnande. Det 
framkommer också en åsikt om att de kvinnliga chefer som tar snabba beslut utan att lyssna 
på sina medarbetare inte blir särskilt omtyckta som ledare. Rudman och Glick (1999) har 
funnit att kvinnor som uppvisar tydliga s k manliga egenskaper uppfattas som mindre socialt 
kompetenta än män som uppvisar samma egenskaper. Även Eagly och Karau (2002) hävdar 
något liknande då de funnit att kvinnor som är framgångsrika i sin ledarroll får motta fler 
negativa reaktioner än män. De anses också vara mer aggressiva, själviska och irrationella än 
framgångsrika manliga ledare. Wennberg (1997) beskriver hur manligt och kvinnligt 
beslutsfattande och språk skiljer sig åt enligt tradition. Hon menar att enligt ett manligt synsätt 
är att rådslå med andra detsamma som att fråga om lov eller att inte inneha rätten att avgöra 
och handla själv. Utifrån ett kvinnligt perspektiv däremot rådgör man med andra för att visa 
att man respekterar varandras åsikter och genom förståelsen att vad en individ gör påverkar 
och får konsekvenser för en annan. Kvinnor synliggör och erkänner alltså ett ömsesidigt 
beroende mellan människor. Då delat ledarskap ofta beskrivs och definieras utifrån aspekter 
som har med dialog, delaktighet, samhörighet och utbyte av erfarenheter att göra, så är det 
kanske inte så konstigt att denna arbetsform tenderar att få en kvinnostämpel. 
 
Det som framförallt betonades i intervjuerna var att valet måste vara individens eget för att det 
delade ledarskapet ska bli framgångsrikt. Man måste vilja jobba ihop och det ska finnas en 
övertygad tro om att det kommer att fungera. Det framgick också att delat ledarskap bidrog 
till en större arbetsglädje, ökad energi och reducerade känslan av stress eller press. Hooker 
och Csikszentmihalyi (2003) menar att delat ledarskap bidrar till att skapa förutsättningar för 
flow. Ett gemensamt ansvar och delad ledning skulle göra att motivationen ökar och 
upplevelsen optimeras för varje enskild individ, men också för gruppen i stort. Delat 
ledarskap anses också öka hela personalens kreativitet och potential. I likhet med detta visar 
resultaten i min studie att deltagarna tycker att det är roligt att vara chef, och ännu roligare att 
vara två. Arbetsglädje och välbefinnande betonas som viktigt för dessa kvinnor, vilket också 
framkommit i andra studier på området (se Csikszentmihalyi, 2004; Döös & Wilhelmson, 
2003; Nordkvist & Sillman, 2000). Ytterligare undersökningar som visar på det delade 
ledarskapets fördelar är Döös (2005) kartläggning av förekomst och inställning till denna 
alternativa arbetsform på den svenska arbetsmarknaden. Hon visar att den positiva 
inställningen till delat ledarskap är nästintill total bland dem som själva delar samt att 
fördelarna långt överskrider nackdelarna. De aspekter som tas upp som mest avgörande är de 
som hänger ihop med det mänskliga värdet och inte verksamhetens vinstintresse.  
 
För att sammanfatta visar resultaten alltså att det delade ledarskapet som alternativ arbetsform 
troligtvis passar bäst bland människor som sätter sin egen hälsa och glädje framför attribut 
som makt och status. Det verkar dessutom inte spela någon större roll vilket kön man är, 
vilken generation man tillhör, inom vilken bransch man jobbar eller hur ens övriga 
livssituationen ser ut. Huvudsaken är att man vill få ut mer av jobbet än att sitta ensam på 
toppen, med mycket pengar och mycket makt, men ingen att dela det med. 
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Förutom de motiv och egna erfarenheter som är förknippade med valet av ett delat ledarskap, 
som framkommit i intervjuerna, finns det naturligtvis oerhört många fler. Varje individ har 
sina egna särskilda skäl till att dela eller att inte dela. Huruvida man lyckats täcka in alla 
kommer vara svårt att avgöra men vid en större och mer utvidgad studie minskar riskerna för 
eventuella bortfall. Alla de här kvinnorna medverkar dessutom i ett gemensamt och nu 
pågående projekt där de ständigt diskuterar frågor kring fenomenet. Hur mycket av resultaten 
som påverkats av att deltagarna vid ett flertal tillfällen har hört varandras åsikter och 
funderingar är omöjligt att säga, men det tycks ha etablerats en viss jargong kring fenomenet. 
Ett liktänkande verkar ha uppstått i och med att ord som prestigelöshet, förtroende och tillit 
starkt har betonats i alla åtta intervjuerna. Dessa verkar ha blivit arbetsformens tre slagord. 
 
Mitt syfte var att få en djupare förståelse kring de motiv och egna erfarenheter som kan tänkas 
ligga till grund för valet av denna arbetsform. Vad som däremot kan ha medverkat till att jag 
inte har täckt in alla relevanta aspekter är mina egna bristande erfarenheter i intervjuteknik. 
Jag hade föreställningen att deltagarna i min studie skulle vara mer än villiga att delge mig 
sina personliga erfarenheter då deras intresse ligger i att försöka få upp fenomenet till ytan 
och propagera för denna typ av arbetsform. Jag upptäckte dock att deltagarna i olika stor 
utsträckning var villiga att prata om sig själva och sina erfarenheter. Det finns dessutom en 
risk att deltagarna har valt att censurera sig själva angående nackdelarna kring delat ledarskap 
eftersom de inte vill bidra med negativa aspekter till detta ganska outforskade område. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att delat ledarskap verkar vara ett fenomen på framfart, men 
för att undvika missförstånd i framtiden behövs etablerade och vedertagna begrepp med väl 
uttalade definitioner till denna typ av arbetsform. Då arbetslivet är under ständig förändring 
och blir alltmer komplext behövs mer studier på detta område då det verkar tilltala alltfler 
människor. Denna studie visade att det idag finns ett stort behov av delat ledarskap. 
Chefsjobbet anses vara tungt och risken för att slita ut sig stor. Det framkom dessutom att när 
man delar ansvaret på två så blir jobbet mycket roligare, och att arbetsformen verkar till fördel 
både för det enskilda chefsparet men också för organisationen i stort. Vid en utvidgning av 
studien, kanske med en större spridning av kön, ålder, chefsnivå och bransch kommer 
resultaten troligtvis kunna visa på fler motiv till att vilja testa denna arbetsform. Det skulle 
vara intressant gå vidare med en studie om hur medarbetarna ser på arbetet, om det verkligen 
fungerar så bra som ledarna vill påskina. Man kanske skulle kunna upptäcka branscher där det 
inte fungerar, eller finna fler lösningar på rådande juridiska hinder. Oavsett vilken 
infallsvinkel man har på fortsatta studier anser jag att de behövs för att djupare utforska detta 
intressanta fenomen. 
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Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor: Ålder, Organisation, Tjänst, Typ av DL, Hur länge DL. 
 
Bakgrund, anledningar och orsaker till Delat Ledarskap 
 
- Varför valt DL? 
- Skäl till tvekan? Vad? 
- Tidigare delat? 
- Ställdes inför valet idag, göra samma? 
 
Allmänna egenskaper, egna erfarenheter och funderingar kring Delat Ledarskap 
 
- Hur beskriva ditt DL? 
- Utvecklats genom jobba i DL? Hur? 
- Nackdelar med jobba i DL? Vilka? 
- DL påverkat livssituation/övriga liv? Hur? 
 
- Människor olika bra anpassade för DL? 
- Betydelse av kön? Hur? 
- DL kunna fungera för få in kvinnor på högre positioner? 
- Framtida utvecklingen för DL? Ökad/utbredd spridning? 
 
Andras inställning till Delat Ledarskap, medarbetare resp. närstående 
 
- Hur andra ser på ditt DL? 
- Hur kollega ser på ert DL? 
- Mött motstånd? Hur tagit sig uttryck? 
- Män och kvinnors inställning till DL skiljer sig åt? 
- Reaktioner från närstående/anhöriga? Positiva/negativa? 
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Fyra typer av Delat Ledarskap* 
 
 
    Gemensamma 

  arbetsuppgifter 
  Uppdelade 
  arbetsuppgifter 

 Ansvar/befogenheter 
 gemensamma    Samledarskap     Funktionellt 

   delat ledarskap 
 Ansvar/befogenheter 
 uppdelade   Skuggledarskap   Matrisledarskap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Modellen är tagen från Döös, M., & Wilhelmson, L. (2003). Delat ledarskap - en trend i vardande? (s. 323-344). I C. von Otter (Red.), Ute 
och inne i svenskt arbetsliv  - forskare analyserar och spekulerar om trender i framtidens arbete. Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 


