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Sammanfattning 
 
Ledarskapet ses av många människor som att vara ”ensam herre på täppan”, att styra ensam 
och fatta alla beslut samt hantera allt ansvar. En framgångsrik ledare hyllas ofta till ofantliga 
höjder så länga resultaten är goda, målen är uppnådda, personal och organisation utvecklas. 
Att vara ledare idag ställer höga krav på individen, ledarskapsforskningen fokuserar till stor 
del på vilka egenskaper en ledare bör ha och blir därmed mycket individbetonad. Dessa 
motsägelsefulla krav kan för ledarna leda till stress, depression och i värsta fall utbrändhet och 
spruckna förhållanden. Utbrändhet har sina orsaker i bland annat för stor arbetsbelastning, 
brist på kontroll, brist på erkänsla, brist på gemenskap samt brist på rättvisa. Frågan vi då har 
ställt oss är om man kan lösa dessa problem i ett traditionellt ledarskap med ett delat 
ledarskap? Delat ledarskap benämns i litteraturen på flera olika sätt tex sam- ledarskap, 
dubbelt ledarskap, äkta och oäkta dubbelkommando. Med delat ledarskap menas att två eller 
flera skall dela på en och samma chefsposition. De har tillsammans det delade ansvaret för 
verksamheten. Cheferna kan var för sig fatta beslut som rör hela organisationen och även var 
för sig ha ansvar för olika ansvarsområden. Fördelarna med delat ledarskap är bland annat att 
besluten blir mer genomtänkta samt att det finns någon man kan diskutera med gällande sitt 
ledarskap och eventuella problem. För att ta reda på om delat ledarskap kan lösa några av de 
problem som kan uppstå hos en traditionell ledare intervjuade vi sex ledare som delade på sitt 
ledarskap samt sex traditionella ledare. Den främsta fördelen som denna undersökning kom 
fram till var att beslutsfattandet blev bättre förankrat och effektivare på grund av de breddade 
perspektiven. Vi finner att den tidigare forskningen och vår empiriska undersökning 
sammanfaller otroligt väl på denna punkt vilket ger författarna stöd att förankra denna 
positiva aspekt som en av de främsta. 
 
 

Abstract 
 
Leadership is often seen by people as a one man show, to control and make decisions alone. A 
successful leader is often raced to the sky’s as long as the company is successful. To be a 
successful leader today you need to be able to take on a number of different roles in the 
organization that can result in an overloaded work situation. This and other factors like too 
much stress, lack of control can escalade to a depression, relationship failure and fore a person 
to be burned out. The question we asked our self’s was if a shared leadership can solve these 
problems? Shared leadership is a situation where two ore more people share the same role in 
an organization. This means that two people are the boss and they can share the workload and 
the responsibility that is associated with leadership. The benefits of shared leadership in 
theory are that the decisions are more thought thru and that individuals have someone to 
discuss there work problems with. To find out if this is the case we interviewed six pairs of 
leaders that share there leadership and six leaders that is what we call traditional leaders. The 
results were that the most outstanding benefit of having a shared leadership was that of well 
thought trough decisions and a more efficient way of making them trough a wider perspective 
of being two leaders. We found that our research and the research that is done before us where 
similar in many ways. 
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1. Inledningskapitel 
 
I nedanstående avsnitt återfinns inledning, bakgrund samt problemdiskussion som hjälper 
läsaren att förstå denna undersöknings syfte. Avsnittet avslutas med en redogörelse av syftet. 
 

1.1. Inledning 
Kan man lösa de eventuella problem som finns i det traditionella ledarskapet med ett delat 
ledarskap? Det har forskats en hel del i ämnet ledarskap, management och organisationsteori. 
Trots all denna forskning finns ingen vetenskap som kan ge oss några exakta sanningar inom 
dessa ämnen. Till stor del kan man tänka sig att det beror på att det handlar om sociala 
individer, människor, och vi är som bekant inte alltid förutsägbara (rationella). Situationer och 
handlingar upplevs olika från tid till en annan. Trots att ämnet ledarskap redan för flera 
hundra år sedan var oerhört utforskat så kan vi inte år 2006 säga att vi har en sanning. Det är 
nog så, i de mänskliga sammanhangen, att vi behöver flera sanningar, flera sätt att agera, 
reagera och hantera situationer och begrepp. Ledarskapet kan ses från många perspektiv och 
från många vinklar. Här nedan kommer vi att se på ledarskapet som någonting som eventuellt 
kan delas mellan flera individer för att generera positiva eller negativa effekter vilket vår 
studie kommer att utreda och analysera med hjälp av en jämförelseanalys. 
 

1.2. Bakgrund 
Ledarskapet ses av många människor som att vara ”ensam herre på täppan”, att styra allena 
och fatta alla beslut samt hantera allt ansvar1. En framgångsrik ledare hyllas ofta till ofantliga 
höjder så länga resultaten är goda, målen är uppnådda och personal och organisation mår bra. 
Fallet från denna höga position är brant, uppnår du inte alla de krav och förväntningar du har 
på dig kan du när som helst falla betydligt djupt. Det är inte ovanligt att en ensam VD får ta 
allt ansvar när någonting har gått snett och han eller hon kan bli av med både sin position och 
samhällsroll i stort sett över en natt. Detta är ett ansvar som de flesta av dagens högre ledare 
måste hantera på något sätt.  
 
Att vara ledare idag ställer höga krav på individen, ledarskapsforskningen fokuserar till stor 
del på vilka egenskaper en ledare bör inneha och blir därmed mycket individbetonad. Utöver 
denna forskning så finns ett fokus kring vilken ledarskapsstil som är den mest effektiva. Kurt 
Lewin myntade begreppet ledarskapstil på 30-talet med fokus på tre grundläggande stilar, Den 
auktoritära, låt-gå, samt den demokratiska stilen2 och denna forskning lever fortfarande kvar 
inom ledarskapsteorin. Vidare forskning har dock funnit att man inte så enkelt kan 
generalisera hur en effektiv ledare skall vara. Skall man vara karismatisk eller coachande, 
skall man inrikta sig på resultat eller relation, eller slutligen skall man tillämpa 
situationsanpassat ledarskap3, där man varierar stil beroende på situation? Kraven på ledaren 
uppvisar ibland tecken på nästintill omänsklighet. Det finns inte många människor, om ens 
någon människa som kan leva upp till de egenskaper som forskningen kommit fram till och 
som platsannonserna kräver, som organisationerna förväntar sig och så vidare.  
 

                                                
1 Alvesson Mats & Ydén Karl, Ledarskap som verklighetsdefinition, relation och process, 2000:7 
2 Fränkel Dan, Ledning handlar om människor, 2004:24 
3 Maltén Arne, Det pedagogiska ledarskapet, 2000:63 
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Situationen för dagens ledare är oftast motsägelsefull, mycket tyder på att många ledare 
arbetar alldeles för mycket övertid, blir utbrända, stressade och får försaka mycket av sin 
fritid eller sin familj. Många av ledarna trivs mycket bra med sina arbeten och arbetsuppgifter 
men meddelar samtidigt att de oftast har en veckoarbetstid på mellan 50-60 timmar. 
Nedanstående citat är hämtade från en rapport, 2000-Talets ledare som är publicerad av 
stiftelsen näringslivets ledarskapsakademi4, som visar hur dagens ledare upplever sin arbetade 
tid. 
 

”Jag tror att det är ytterst få som går härifrån 16.45, utan det är snarare så att 
företaget kräver att man gör det man ska. Och sen så här, ibland låter det nästan 
som om man ska jobba över för att visa att man jobbar mycket.” (man) 
 
”Ja, jag har jobbat non-stop sedan förra måndagen, även över helgen och många 
med mig också, vi har ingen övertidsersättning, utan man får väl tillbaka det 
någon dag.” (man) 
 
”Min chef är också sådan att han jobbar mycket. Han sätter in många timmar 
som man säger hos oss. Och då blir man ju präglad av det då. Jag fick höra av 
min produktionschef, hur han tyckte att både jag och min chef, att vi utstrålade 
det att går man hem tidigt en dag så ska man ha dåligt samvete.” (man) 

 
Vidare citat kring ledarnas tankegångar om deras framtida karriärsmöjligheter, 
 

”För här är de (cheferna) ju borta i princip fem dagar i veckan. Det är ju 
egentligen den enda möjligheten som jag ser det, om man ska bli VD, då får 
man avstå barn. Så chansen är inte så stor, nej. Min chef som jag har då, han har 
tre barn och en hemmafru.” (kvinna) 
 
”Ja, då skulle jag jobba 80 timmar i veckan och göra slut med min tjej och 
jobba, jobba, jobba. Jag är inte säker på att jag skulle vilja bli VD 
överhuvudtaget. Om det skulle kosta mig för mycket på vägen för att bli det och 
om det skulle kosta mig för mycket att vara det sen, skulle jag inte vara 
intresserad.” (man) 

 
Situationen för dagens ledare är som vi kan se inte alltid behaglig för de som sitter på dessa 
positioner. Samhällets och organisationernas krav på våra ledare är nästintill orimliga och 
situationen är för de flesta kanske ohållbar i det långa loppet. Anledningarna till att ledare 
idag arbetar alldeles för mycket kan vara många, det kan vara att arbetet är roligt, att 
organisationen förväntar sig det, eller att det ses som ett sätt att visa att man är karriärinriktad.  
Det kan även vara så att för att bli betraktad som en pålitlig och förtroendeingivande person 
måste man vara helt hängiven sitt företag. 
 
 
 
 

                                                
4 Franzén Christina et Al, Arbetsglädje i livet om ledarskap på 2000-talet, 1998:63 
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1.3. Problemdiskussion 
Utifrån ovanstående bakgrundsbeskrivning av begreppet ledarskap och dess verkningar i 
dagens samhälle inser vi att dagens ledare har en mängd motsatta krav på sig, de ska vara 
lojala till sitt arbete, de ska uppnå uppställda mål, de ska kunna vara drivande och påverkande 
inför sina anställda och ha en bra relation till eventuella högre chefer. Utöver detta har de 
flesta ledare även ett behov av fritid för att må bra och för många, även ett familjeliv, som ska 
fungera. Dessa motsägelsefulla krav kan för ledarna leda till alltför mycket stress, depression 
och i värsta fall utbrändhet och spruckna förhållanden. Utbrändhet har sina orsaker i bland 
annat för stor arbetsbelastning, brist på kontroll, brist på erkänsla, brist på gemenskap samt 
brist på rättvisa5. Smärtpunkten för stor arbetsbelastning tycks kunna verifieras utifrån de 
tidigare citaten (se avsnitt bakgrund) om de citerade ledarnas arbetstider. Från denna aspekt 
utvecklades hos författarna till denna uppsats ett intresse att undersöka om det finns någon 
forskning kring detta område eller om det finns något exempel på hur man kan råda bot på en 
arbetssituation som för många är alltför tung att klara av. Utifrån detta så stötte vi på 
begreppet delat ledarskap, som innebär att två eller fler personer delar på samma 
ledarposition. Detta delade ledarskap kan ske på ett flertal olika sätt. Framförallt kan man dela 
upp det delade ledarskapet i formellt delat ledarskap samt delat ledarskap i praktiken. Dessa 
begrepp kommer vi att ge en noggrannare beskrivning av under teoridelen lite längre fram i 
denna uppsats. Ett delat ledarskap visade sig vara betydligt vanligare förekommande än vad vi 
trodde att det skulle vara. Resultat visar att ledare som delar formellt på sitt ledarskap är hela 
15% av de ledare som var respondenter i den undersökning som arbetslivsinstitutet 
genomförde 20056.  
 
En annan rapport vi har tagit del av pekar på att ledare idag inte tycker att övertiden är deras 
största problem utan det är istället att de i viss utsträckning känner att de saknar kunskaper 
och kompetens för att kunna göra en meningsfull och tillfredsställande insats7. SACO har 
presenterat en undersökning där man konstaterar följande; 
 

”Många chefer menar att den höga intensiteten i såväl chefsskap som 
ledarskapet är en större belastning än de många timmarnas övertid. Uppdrag 
läggs till uppdrag i en aldrig sinande ström och medarbetare behöver dig för att 
klarar ut olika problem. Samtidigt ska vardagens uppgifter löpa friktionsfritt och 
akuta och stora problem lösas. Ensamheten i chefsrollen blir extra tydlig 
eftersom de förväntas klara allt detta själv. Utan någon att bolla tankar, frågor, 
idéer och åtgärder med. Statistik över chefers upplevelse av sin arbetssituation 
visar att alltför många ligger sömnlösa under natten och grubblar över arbetet – 
inget bra tillfälle för konstruktiv problemlösning.”8 

 
Dessa resultat vidareutvecklade vårt intresse att undersöka hur det delade ledarskapet i 
praktiken fungerar ute i våra organisationer, i dagens samhälle, samt se vilka effekter det 
delade ledarskapet kan generera i förhållande till det traditionella ledarskapet. 
 
 
 

                                                
5 Hvenmark Johan, Varför slocknar elden?, 2001:13 
6 Döös Marianne, Delat ledarskap i svenskt arbetsliv, 2005:15:24 
7 Döös & Wilhelmsson, Delat ledarskap – en trend i vardande?, Arbetsliv i omvandling 2003:8:325 
8 Hildingsson & Krafft, HögTid för ledarskap – om stöd till chefer, 2003:19 



Ju fler kockar, desto sämre soppa? 
En jämförande studie mellan delat ledarskap och traditionellt ledarskap 

 
 

 7

De effekter som vi tror ska kunna ge en högre effektivitet delar vi med Håkan Lambert-
Olsson9 vilka bland annat är en ökad samlad kunskap, större eftertanke, högre beslutskvalitet, 
delat ansvar vid kritik samt avlastning av ansvar och arbetsbörda. Detta perspektiv på 
ledarskap skulle därmed kunna generera gynnsamma effekter både för dagens ledare samt 
dagens organisationer.  
 

1.4. Syfte  
Syftet med denna studie är att analysera de effekter ett delat ledarskap kan generera samt vilka 
fördelar respektive nackdelar ett delat ledarskap har i jämförelse med ett traditionellt 
ledarskap. 
 

1.5. Avgränsning 
Författarna har gjort ett medvetet val att lägga tyngdpunkten på en jämförelse mellan för och 
nackdelar med ett traditionellt ledarskap gentemot ett delat ledarskap. Denna jämförelse 
kommer att göras främst med ett individperspektiv då vi tittar på hur ledaren/ledarna upplever 
sitt ledarskap, men även till viss del vad de olika ledarskapstyperna kan generera för 
organisationen.  

                                                
9 Lambert-Olsson Håkan, Delat ledarskap, 2004:189 
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2. Metod 
 
I avsnitten nedan kommer diskussioner att föras kring vetenskapsteoretiskt förhållningssätt, 
forskningsmetod, tillvägagångssätt samt uppsatsens litteratur och källor. I viss mån kommer 
studiens validitet respektive reliabilitet och generaliserbarhet även att diskuteras. 
 

2.1. Vetenskapsteoretiskt förhållningssätt 
De vetenskapsteoretiska förhållningssätt som är mest erkända inom samhällsvetenskaplig 
forskning är positivism samt hermeneutik, dessa står för två vitt skilda synsätt på hur kunskap 
bildas. Eventuellt så kan man se på dessa förhållningssätt som två paradoxer, varandras 
motpoler. I avsnitten nedan följer en beskrivning av dels positivism, dels hermeneutik, samt 
en utveckling kring författarnas val kring det vetenskapliga förhållningssätt som denna 
uppsats utgår från. 
 

2.2. Positivism 
Positivismen ser på kunskap och vetenskap utifrån ett synsätt som är nära släkt med 
naturvetenskapliga forskningsmetoder och har sitt ursprung från Auguste Comte, hans idé är 
att det högst vetenskapliga stadiet är det ”positiva” stadiet 10 , vilket även har fått ge 
positivismen dess namn. Vidare resonemang är tolkat av författarna utifrån Sten Anderssons 
bok Positivism kontra Hermeneutik 11  varför löpande källhänvisning inte redogörs. 
Positivismen strävar efter att finna allmängiltiga lagar för företeelser som finns ute i 
samhället. Ju fler fenomen som faller under en viss lag, ju bättre allmängiltighet finner den. 
Positivismen betraktar sociala fenomen som fysiska objekt och hävdar att man inte behöver 
göra någon åtskillnad kring dessa. På samma sätt som kunskapen kring ett bord formas, på 
samma sätt formas kunskapen kring ledarskap, på grund av detta förhållningssätt behöver man 
inte ta hänsyn till exempelvis social interaktion mellan människor. Positivisterna hävdar 
vidare att även människor kan lyftas ur sitt sociala sammanhang vid studium av dessa, en 
följd utav detta är att studieobjektet människan eller fenomenet studeras utan dess specifika 
eller särskilda egenskaper, allt för att kunna nå fram till så generell kunskap som möjligt. 
Således ägnar sig positivisterna åt att bygga modeller av verkligheten som är avskalade från 
individuella avvikelser, vilket enligt Sten Andersson kan liknas vid en karta, den geografiska 
avbilden är en abstraktion av verkligheten, utan detaljer involverade. Positivisterna strävar 
efter att avbilda verkligheten på ett förenklat sätt. Positivismens kanske mest kända 
ståndpunkt är det faktum att det skall göras strikt åtskillnad mellan fakta och värderingar, 
vetenskapsmannen skall således vara objektiv i sin forskning och skala bort alla sina egna 
värderingar så att ”rena” och ”neutrala” fakta kan presenteras. En följd av detta är vidare att 
forskaren skall vara en åskådare, inte deltagare, i sin vetenskapliga forskning. 
 
 
 
 
 

                                                
10 Andersson Sten, Positivism kontra hermeneutik, 1982:12 
11 Andersson Sten, Positivism kontra hermeneutik, 1982 
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2.3. Hermeneutik 
Ursprungligen kommer ordet hermeneutik från grekiskan med betydelsen ”tolkning av 
bibliska texter”, ur detta har en vidare betydelse vuxit fram under senare år och idag betyder 
hermeneutik ”allmän tolkningslära” 12 . Hermeneutiken avvisar det naturvetenskapliga 
forskningsidealet och hävdar det inte kan finnas någon generell, allmängiltig vetenskap när 
det gäller tidsepoker och samhällen, utan dessa har sina egna specifika egenskaper och måste 
därför förstås utifrån sig själva. Även författarnas nedanstående resonemang kring 
hermeneutiken är tolkat utifrån Sten Anderssons bok Positivism kontra Hermeneutik13, varför 
löpande källhänvisningar utelämnas. Hermeneutiken betonar människans artspecifika karaktär 
och hävdar att det endast i människans värld förekommer sociala fenomen och att därmed inte 
människan kan studeras enligt samma villkor som fysiska fenomen, detta på grund av att alla 
sociala fenomen kan ha olika betydelser för olika individer. Hermeneutiken försöker finna en 
förståelse, betydelse eller mening hos det studerade, exempelvis så för att förstå det 
traditionella ledarskapets brister så måste forskaren finna en förståelse för vad det betyder i 
sitt sammanhang, och ej endast hos den studerade ledaren. Sociala fenomen är alltid knutna 
till en helhet och kan därför inte tolkas utlyfta från sitt sammanhang. Hermeneutikerna vill, 
till skillnad från positivisterna, inte förenkla verkligheten, utan strävar efter en 
problematisering av verkligheten, med det menas att den omedelbara uppfattningen vi har av 
en företeelse, kanske inte alltid är den egentliga betydelsen av samma företeelse. Således 
måste forskaren tolka det studerade, för att kunna finna dessa underliggande betydelserna. 
Hermeneutikerna menar att verkligheten i sig själv redan är laddad med värderingar och 
tolkningar, varför det för forskarens del, är helt i sin ordning att använda sig av sina egna 
värderingar i sin tolkning av forskningsområdet. En följd av detta blir således att forskaren 
bör bedriva sin forskning med inlevelse och engagemang och därmed inte vara en observatör, 
utan en deltagare under sin forskning, och som ytterligare följd bör det då råda en enhet 
mellan vetenskap och personlighet på grund av att kunskaper växer fram ur den praktiska 
erfarenheten som forskaren får under sin forskningsprocess.  
 

2.4. Författarnas val av vetenskapsteoretiskt förhållningssätt 
Utifrån ovanstående resonemang kring de vetenskapsteoretiska förhållningssätten positivism 
samt hermeneutik har författarna valt att utgå från ett hermeneutiskt synsätt på hur kunskapen 
kring hur ett delat ledarskap eventuellt kan råda bot på de brister som man kan finna hos det 
traditionella synsättet på hur ledarskap normalt uppfattas och bedrivs. Ledarskap bör förstås i 
sitt sociala sammanhang, eftersom vi anser att ledare hela tiden formas, agerar samt 
interagerar med sin omgivning. Ledarskapet bör således studeras i sin sociala kontext och ej 
utlyft ur sitt sammanhang. Författarna väljer ett mer tolkande förhållningssätt främst på grund 
av att vi tror att kunskapen i en ledarskapsundersökning bättre kan förstås om vi kan vara 
delaktiga när vi genomför undersökningen, dels vad gäller våra egna värderingar, men också 
vad det gäller de insamlingsmetoder av forskningsmaterial som vi har tänkt använda oss av. 
 
 
 
 

                                                
12 Andersson Sten, Positivism kontra hermeneutik, 1982:13 
13 Andersson Sten, Positivism kontra hermeneutik, 1982 
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2.5. Forskningsmetodologiskt förhållningssätt 
De forskningsmetoder som är de mest erkända inom samhällsvetenskaplig forskning är 
antingen den kvantitativa ansatsen eller den kvalitativa ansatsen. Den kvantitativa ansatsen är 
nära förknippad med positivismen och kan sägas vara följden av att man väljer ett 
positivistiskt förhållningssätt i sin undersökning. Då författarna av denna uppsats har valt att 
utgå från ett hermeneutiskt förhållningssätt låter vi den kvantitativa ansatsen bero och 
fokuserar vidare på den kvalitativa ansatsen.  
 

2.6. Kvalitativ forskningsansats 
Kvalitativ forskningsansats sägs således vara en följd av ett hermeneutiskt förhållningssätt på 
kunskapsbildningen inom den samhällsvetenskapliga forskningen.  
 
Nedan redogörs i stora drag för vad som skiljer den kvalitativa forskningsansatsen från den 
kvantitativa forskningsansatsen. 
 
Den kvalitativa forskningsstrategin; 

 
”betonar ord och inte kvantifiering under insamling och analys av data” 

 
Eftersom tungvikten ligger på orden och dess betydelser och meningar så har vi inte utgått 
från kvantitet när vi valt underlag för vår undersökning utan vi har istället fokuserat på att 
hitta de individer som vi tror ska kunna beskriva det eftersökta på bästa sätt. 

 
”betonar ett induktivt synsätt på relationen mellan teori och forskning, där 
tyngden läggs på generering av teorier”14 

 
Den kvalitativa forskningsansatsen kan sägas vara av induktiv art, och med det menas att 
teorin skapas utifrån de observationer och resultat som forskarna kommer fram till under 
forskningen15. Vi önskar att vi med denna undersökning skall kunna komma fram till någon 
ny kunskap, dock anser vi att denna undersökning mer är av typen förundersökning och 
författarna anser att detta underlag inte räcker för att kunna generera en helt ny teori inom 
området, men vi hoppas ändå att någon ny aspekt kan komma fram inom synen på hur man 
kan effektivisera ett ledarskap. 

 
”tar avstånd från den naturvetenskapliga modellens normer och tillvägagångssätt 
och istället föredrar att lägga vikten vid hur individerna uppfattar och tolkar sin 
sociala verklighet”16 

 
Detta resonemang stödjer författarnas val vad gäller det vetenskapsteoretiska förhållningssätt 
som denna uppsats bygger på, det vill säga, hermeneutiken. Ledarskap bör studeras i den 
sociala verkligheten och hänsyn bör tas till både externa och interna faktorer.  
 
 
 
                                                
14 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2004:18 
15 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2004:22 
16 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2004:18 
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De steg som enligt teorin ingår i en kvalitativ undersökning är följande; En generell 
forskningsfråga skapas, i vårt fall då vilka fördelar respektive nackdelar som ett delat 
ledarskap kan genera i förhållande till det traditionella ledarskapet där en person innehar 
ledarpositionen. Därefter väljer forskarna ut lämpliga undersökningspersoner, som kan ge 
forskarna de data som är önskvärda utifrån forskningsfrågan och uppgifterna samlas in på det 
sätt som är mest lämpat för den typ av undersökning som ska göras. Nästa forskningssteg är 
att göra en tolkning av den insamlade datan samt genomföra ett teoretiskt arbete17. 
 
En kvalitativ forskning bedrivs av forskare som är mycket fokuserade på ett antal olika 
aspekter. För det första så vill man om möjligt försöka få en möjlighet att kunna uppfatta 
situationen på samma sätt som undersökningspersonerna, detta för att kunna göra en mer 
djupgående analys av vad man vill undersöka18, för det andra försöker forskaren att få en så 
omfattande beskrivning som möjligt av kontexten i vilken undersökningen utförs för att 
situationen skall kunna tolkas på ett så trovärdigt sätt som möjligt är19 . Den kvalitativa 
forskningen har även ett fokus på att uppfatta sociala processer, exempelvis ledarskap, som 
processer som är föränderliga och under ständig utveckling20. Författarna har i denna uppsats 
valt att försöka fokusera på dessa aspekter till så stor del som möjligt i sin beskrivning av 
undersökningen samt dess resultat.  
  

2.7. Källor och källkritik 
Vi har använt oss av litteratur som framförallt har används som kurslitteratur vid 
företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet samt litteratur från dels 
universitetsbiblioteket i Stockholm samt Arbetslivsinstitutets bibliotek. Detta val har vi gjort 
för att dessa insamlingskällor känns relevanta inför denna uppsats vad gäller trovärdighet och 
tillförlitlighet. Det material som är hämtat ifrån Internet har vi försökt att granska på ett 
kritiskt sätt för att kunna säkra dess tillförlitlighet. Vi har försökt att använda oss av sådant 
material som är publicerat på relativt kända Internetsidor. Författarna har följt en guide för 
kritisk granskning av material som är hämtade från internet. 21  Vidare kan nämnas att 
författarna har gjort ett medvetet val att vara restriktiva med att använda källor ifrån okända 
hemsidor och föredragit att använda källmaterial från litteratur samt rapporter för att om 
möjligt kunna säkra tillförlitligheten. Publicerad litteratur och tidskrifter granskas noga innan 
publicering22 varför tyngdpunkten för den kritiska granskningen lagts vid att granska material 
från Internet. 
 

2.8. Val av ansats/Metodbeskrivning/Empiri 
Kvalitativ forskning består ofta av antingen kvalitativa intervjuer eller deltagande 
observationer och fallstudier. Det finns olika för- och nackdelar med respektive metod men vi 
har valt att använda oss av just intervjumetoden med tanke på dess fördelar bland annat att vi 
har större frihet att ställa de frågor vi verkligen anser relevanta för undersökningen och att vi 
kan få en större täckning på grund av att deltagande observation oftast är betydligt mer 

                                                
17 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2004:253,  
18 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2004:264 
19 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2004:265 
20 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2004:266 
21 http://lankskafferiet.skolutveckling.se/information/vardera.html , hämtat 2006-05-16                                                                       
22 http://lankskafferiet.skolutveckling.se/information/vardera.html , hämtat 2006-05-16                                                                       
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tidskrävande, vilket skulle få följden att urvalet för studien skulle bli betydligt mindre. Vi kan 
även själva välja ett specifikt fokus, exempelvis hög arbetsbelastning för den traditionella 
ledaren. Vidare kan vi även välja frågor och frågeställningar som inte så lätt låter sig studeras, 
utan där svar enbart kan fås genom dialog eller samtal med 
undersökningspersonen/personerna. 
 

2.9. Kvalitativa intervjuer 
De kvalitativa intervjuerna anses vara något mer ostrukturerade än de kvantitativa 
intervjuerna (survey-intervjuer). De mest erkända intervjuformerna inom den kvalitativa 
forskningen är ostrukturerade eller semi-strukturerade. De ostrukturerade intervjuerna innebär 
att forskaren i stort sett bara har någon eller några frågor och därefter får den intervjuade prata 
fritt medan forskaren antecknar, forskaren kan eventuellt komma med någon följdfråga om 
han eller hon anser att det är någonting som behöver utvecklas ytterligare 23 . De semi-
strukturerade intervjuerna innebär istället att forskaren har en förteckning över vissa specifika 
teman som skall följas upp och beröras, intervjupersonen har dock även i denna intervjuform 
stor frihet att fritt utforma svaren24. Forskaren kan ha en intervjuguide som hjälpmedel men 
denna behöver inte följas i kronologisk ordning. 
 

2.10. Författarnas val av forskningsmetodologiskt förhållningssätt 
För att finna den förståelsen vi är ute efter för vad ett dubbelt ledarskap kan generera i 
jämförelse med den traditionella ledarskapssynen så finner vi det lämpligast att använda oss 
av semi-strukturerade intervjuer. Denna metod har vi valt för att vi anser att ett visst antal 
teman bör beröras under intervjuerna, och dessa teman bör vara samma för samtliga av de 
ledare vi har genomfört intervjuer med. Detta för att kunna få en något bredare 
generaliserbarhet för att få svar på samma frågor från flera olika ledare och perspektiv.  
 
I denna uppsats har författarna valt att kalla dessa teman för frågor25. Frågorna skiljer sig åt 
lite beträffande om de är ämnade för den som delar sitt ledarskap med någon eller om de är 
ämnade för den traditionella ledaren. Detta val har vi sett oss tvungna att göra för att nå fram 
till vissa svar där frågan bör vara specifikt riktad. Ett exempel på detta är; Hur upplever du det 
delade ledarskapet respektive; Hur upplever du det traditionella ledarskapet? En annan aspekt 
som bör lyftas fram är att de traditionella ledarna har fått besvara något färre antal frågor än 
de som delar sitt ledarskap. Detta val har vi gjort för att vi har en önskan om att få så mycket 
information som möjligt från de som delar sitt ledarskap, då detta fenomen än så länge är 
relativt okänt bland gemene man, samt relativt outforskat. Förhoppningsvis kan de frågor som 
författarna har valt att ställa till de som delar sitt ledarskap leda fram till någon ny aspekt 
kring vad denna företeelse kan innebära. 
 
Vidare har vi kommit fram till att under de intervjuer som vi har genomfört så har vi följt 
frågemallen i kronologisk ordning, detta för att våra anteckningar från intervjuerna skall följa 
samma mönster när de sedan skall redovisas och analyseras. 
 
 

                                                
23 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2004:301 
24 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2004:301 
25 Bilaga 1 – Frågor ställda till dels delade samt traditionella ledare 
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Dock har vi valt att skulle någon av oss författare känna att det fanns behov för någon typ av 
tilläggsfråga eller följdfråga så har vi kunnat ställa den till intervjupersonen. Författarna har 
genomfört samtliga intervjuer tillsammans där den ena har varit den part som frågat 
respondenten, och den andra har varit den som skrivit våra minnesanteckningar från 
intervjuerna. Minnesanteckningarna från intervjuerna finns sparade hos författarna men 
kommer inte att redogöras för i denna uppsats annat än de delar som redogörs i 
empiriavsnittet enligt överenskommelse med författarnas handledare Roland Hansson vid 
företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Minnesanteckningarna kommer på 
grund av denna överenskommelse inte att bli offentliga enligt Tryckfrihetsförordningen (TF) 
§ 2:9.  
 
Under inledningsskedet av intervjuperioden som genomfördes under denna uppsats var tanken 
från författarna att intervjuerna skulle spelas in på band. Detta på grund av att då minimeras 
risken för eventuella felskrivningar eller feltolkningar från författarnas sida under vidare 
analys. Författarna uppmärksammade dock att det blev en öppnare stämning när bandspelaren 
stängdes av eller plockades undan, varför vi tog beslutet att den ena av oss skulle prata med 
respondenten medan den andra antecknade så ordagrant som möjligt var. 
 

2.11. Undersökningspersonerna 
Vi har valt att genomföra intervjuer hos tolv organisationer, detta underlag ansåg författarna 
tillsammans med vår handledare Roland Hansson vid företagsekonomiska institutionen var ett 
relevant antal intervjuer för denna typ av undersökning. Då denna studie till viss del jämför 
det traditionella ledarskapet med det delade ledarskapet så har vi valt att utföra intervjuer hos 
ett lika antal organisationer med delat ledarskap som med traditionellt ledarskap. Sex 
intervjuer är således genomförda hos organisationer där vi har funnit fenomenet delat 
ledarskap samt sex intervjuer är genomförda hos organisationer där ledarskapet varit 
traditionellt. Författarna anser att det valda underlaget bör anses relevant för att finna 
förståelse för hur dessa ser på sin roll och sina erfarenheter idag samt hur de uppfattar de 
positiva och negativa sidorna som kan finnas hos respektive ledarskapstyp. Nedanstående 
underlag av intervjupersoner anser vi ger en relativt bred inblick i olika organisationer och 
branscher då vi medvetet har försökt att finna intervjupersoner som representerar olika typer 
av organisationer. Vidare har författarna gjort valet att om möjligt finna en individ som 
praktiserar delat ledarskap respektive en individ som praktiserar traditionellt ledarskap inom 
samma typ av organisation, och där detta fall inte varit möjligt, samma typ av bransch. I det 
fall när författarna inte funnit denna relation har vi försökt att matcha intervjupersonerna 
enligt detta mönster så bra som möjligt har kunnats. Detta val har vi gjort för att lättare kunna 
se slutsatser i analysen om det exempelvis är mer positivt eller mer negativt att praktisera 
någon form av ledarskapet i en viss bransch. 
 
Vidare har författarna valt ett kriterium som måste uppfyllas av de ledare som vi intervjuar 
och det är att ledaren skall ha personalansvar. Detta val har författarna gjort för att vi vill ha 
underlag för att kunna titta på de relationer och processer som kan återfinnas när man har krav 
och ansvar på sig både underifrån från personalen samt uppifrån från exempelvis ledningen 
eller andra högre chefer. Denna situation är vardag för många mellanchefer och det är hos 
denna yrkesgrupp som fenomenet delat ledarskap är vanligast förekommande. 
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Här nedan följer en beskrivning av intervjupersonerna samt dess typ av organisationer. 
Organisationer med delat ledarskap följer först och strax därefter den organisationstypen som 
vi har matchat vad gäller det traditionella ledarskapet. 
 

- Två rektorer för en grundskola. Denna intervju genomfördes med den ena 
personen i ledarparet samt en specialpedagog som arbetar i organisationen. 

- En rektor för en grundskola som i traditionell mening är ensam rektor för 
denna skola utan assistans av biträdande rektor. 

 
- En dansskola för alla åldrar, belägen i Stockholmsområdet, denna intervju 

genomfördes med den ena parten i ledarparet. 
- En ateljechef inom ett medelstort svenskdanskt företag som hanterar 

produktion inom den digitala marknaden. 
 
- En tidigare restaurangägare som under denna period delat sitt ledarskap på 

två skilda arbetsplatser under ett flertal år.  
- En tidigare restaurangägare som varit ägare samt traditionell restaurangchef 

under ett flertal år. 
 

- Ett chefspar inom en större offentlig förvaltning som praktiserar delat 
ledarskap. Denna intervju genomfördes med båda parter i chefsparet. 

-    En ekonomichef på ett större internationellt energiföretag i Sverige. 
 

- Två förskolechefer som delar sitt ledarskap efter att den kommunala 
verksamheten blivit privatiserad. Båda dessa är ägare av sin verksamhet. 

- En förskolechef som driver verksamhet i privat regi med ansvar för tre 
förskolor. Denna chef är delägare till verksamheten. 

 
- En chefsredaktör som delar denna post med en kollega för en tidning som 

utges en gång i veckan. 
- En teamledare på en kundserviceavdelning vid ett av Sveriges större företag 

som liksom ovanstående befattning har ansvar både uppåt och nedåt i 
organisationen. 

 
Kontakten med respondenterna togs i första hand via telefon efter att författarna gått igenom 
vilka personer som skulle kunna vara relevanta att intervjua för undersökningen. Författarna 
valde i första hand ut de ledare som delade sitt ledarskap för att därefter kontakta de som 
praktiserade traditionellt ledarskap. De flesta av respondenterna har vi fått kontakt med via 
våra personliga kontakter, men i några fall så har Arbetslivsinstitutet samt 
managementföretaget Doppia hjälpt oss med en första kontakt. Till en början tänkte 
författarna sprida respondenterna inom samtliga branscher men det visade sig svårt att få fatt i 
respondenter från exempelvis högteknologiska organisationer. På grund av detta kan valet av 
respondenter eventuellt ses som något överrepresenterad vad gäller lite mjukare yrken. 
Författarna anser dock att detta inte bör vara något hinder då Arbetslivsinstitutet kommit fram 
till att det är inom de personalintensiva serviceyrkena som delat ledarskap förekommer i störst 
utsträckning26. Vi upplevde också att dessa ledare såg intervjun som någonting positivt som 
kunde utveckla dem som ledare. 

                                                
26 Döös, Delat ledarskap i svenskt arbetsliv, 2005:15 
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Samtliga av ovanstående intervjupersoner är intervjuade personligen på deras arbetsplatser. 
Författarna ansåg att den som skulle bli intervjuad själv skulle välja plats och tidpunkt för 
intervjun. Detta för att respondenten skulle känna sig så avstressad som möjligt och därmed 
ha möjlighet att prata med oss utan störande inslag. Valet att intervjuerna skedde på 
respondenternas arbetsplatser är således främst respondenternas egna val. Dock tycker 
författarna att det var lämpligt då vi samtidigt fick en inblick i hur respondentens arbetsplats 
såg ut, samt att vi fick en möjlighet att vara delaktiga och närvarande på deras arbetsplats. Det 
finns dock ett par undantag från denna generella förutsättning och det är beträffande intervjun 
med chefsredaktören som är genomförd per telefon då vi inte kunde få till stånd en personlig 
intervju med hänsyn tagen till att denna person ansåg sig inte ha möjlighet att genomföra en 
personlig intervju av tidsmässiga skäl. Vidare så är intervjuerna med de tidigare 
restaurangägarna inte genomförda på deras arbetsplatser som intervjun syftar till, det vill säga, 
de restauranger där de praktiserade sitt ledarskap, utan dessa intervjuer är genomförda på 
annan plats.  
 

2.12. Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Begreppen reliabilitet och validitet i en kvalitativ undersökning är inte lika enkla att använda 
som de är inom den kvantitativa forskningen, det pågår diskussioner kring hur relevanta dessa 
begrepp är inom den kvalitativa forskningen eller om man bör använda sig av andra begrepp 
för att mäta tillförlitligheten27. Man kan dock använda sig av dessa begrepp om man tolkar om 
dem något, författarna har valt att använda sig av intern samt extern validitet och reliabilitet 
för att i den mån möjligt är följa de riktlinjer som krävs för god samhällsvetenskaplig 
forskning.  
 
Den externa reliabiliteten står för om undersökningen går att upprepa.28 Detta kriterium anses 
vara svårt att uppfylla då ”det är omöjligt att frysa en social miljö”. Författarna anser att detta 
kan vara en brist i denna undersökning då resultatet kan vara beroende av vilka ledare som är 
respondenter i undersökningen samt under vilken tidsperiod som studien genomförs. Den 
externa validiteten står för om resultaten kan generaliseras till andra sociala miljöer.29  
Författarna anser att detta kriterium bör anses vara relativt väl uppfyllt då respondenterna är 
från så vitt skilda miljöer och befattningar och bör därför enligt oss kunna spegla en mer 
generell bild av hur verkligheten är beskaffad och ser ut. 
 
Den interna reliabiliteten står för om forskarna har en överenskommelse över hur det de ser 
och hör ska tolkas.30 Författarna anser att denna studie håller en hög intern validitet på grund 
av att samtliga frågor, intervjuer samt själva tolkningen och analysarbetet genomförts 
gemensamt av båda författarna. Den externa validiteten står för om det finns en god 
överensstämmelse mellan forskarnas observationer och den teori dessa genererar. 31 
Författarna anser att studien även håller en hög extern validitet då vi har gjort vårt yttersta för 
att tolka det som respondenterna beskrivit för oss med hjälp av deras egna ord på ett sätt som 
vi anser ligger så nära verkligheten som möjligt.  
 

                                                
27 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2004:257 
28 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2004:257 
29 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2004:258 
30 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2004:257 
31 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2004:257 
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3. Teori 
 
Det finns en mängd olika typer av litteratur gällande ledarskap. I teorikapitlet beskriver 
författarna de teorier vi anser vara väsentliga för denna studie samt dess syfte.  
 

3.1. Definitioner på begreppet Ledarskap 
Så vad är då ett ledarskap? Vi kommer här nedan att ge ett antal definitioner på begreppet 
ledarskap som får visa dess betydelse. 
 
Definitioner ledare/ledarskap: 
 

”Om någon som leder en eller flera andra på en viss väg eller i viss riktning”32  
 
”Ledarskap är att tillrättalägga förhållanden så att gruppen kan nå vissa mål”33 
 
”Ledarskap är det beteende som en eller annan individ i en grupp, organisatorisk enhet 
eller organisation uppvisar och som gäller systematisk påverkan på de andra med 
avsikt att gruppen eller organisationen skall lösa bestämda uppgifter och nå bestämda 
mål”34 
 
“There are almost as many definitions of leadership as there are persons who 
attempted to define the concept”35 (Stogdill, 1974) 

 
Ofta förekommande ord vid definitioner av begreppet ledarskap är “påverka”, “nå uppsatta 
mål” samt “socialt samspel i en påverkansprocess”36 varför vi drar slutsatsen att dessa får 
känneteckna en ledares viktigaste uppgifter. Det finns här ingen regel som säger att det måste 
vara en ledare vi talar om, utan det skulle lika gärna kunna vara ett ledarskap, och i detta 
avseende tänker vi då på ett delat ledarskap. Ett ledarskap bör således kunna bedrivas av en, 
två eller flera personer utan att begreppet ledarskap behöver omdefinieras. 
 
 
3.2. Definition traditionellt ledarskap 
Med traditionellt ledarskap menar författarna att det finns en ledare på en post inom 
organisationen. Det vill säga motsatsen till delat ledarskap.  
 

3.3. Ledarskap 
Ledarskap enligt Yukl 37  består av fjorton funktioner som kan sammanfattas till fyra 
huvudkategorier. Ledarskapet innebär en beslutsfattande funktion där identifiering av 
problem, informationsförmedling och påverkan, konsultation och delegering samt 
relationsbyggande är viktiga grundläggande delar. Med påverkan menar Yukl att ledaren skall 
                                                
32 Definition Ledarskap, svenska akademins ordlista, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/, hämtad 060321 
33 Maltén Arne, Det pedagogiska ledarskapet, 2000:8 
34 Abrahamsson & Andersen, Organisation, 2002:82 
35 Maltén Arne, Det pedagogiska ledarskapet, 2000:7 
36 Maltén Arne, Det pedagogiska ledarskapet, 2000:19 
37 Yukl. G. Leadership in Organizations, 1995 
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skapa motivation och entusiasm hos de anställda. Med relationsbyggandet säger Yukl att 
informella kontakter och konflikthantering ingår. Allt detta ställer stora krav på ledaren, där 
både personens sociala samt tekniska egenskaper erfodras.   
 

”Ledarskap handlar om att skapa en riktning och att motivera och inspirera” 
(Yukl. G). 

 
Mintzberg38 fokuserade sina studier främst mot ledarskapet bland VD:ar i större företag. 
Genom dessa studier kom Mintzberg fram till att ledarskapet i organisationer var präglat av 
att ledaren var överbelastad med arbete samt att VD:n arbetade i ett mycket högt tempo. 
Arbetsuppgifterna karakteriserades av att vara korta, fragmenterade och varierade. Bland 
annat visade hans studie att 49% av en ledares aktiviteter under en arbetsdag i stora 
organisationer varade mindre än 9 minuter samt att 10% varade i mer än en timma. De flesta 
av uppgifterna löstes med muntlig kommunikation. Kotter39 kom fram till liknande resultat i 
sina studier och menade att chefer i större företag föredrar verbal kommunikation framför 
skriftlig.  
 
För att ta reda på vad en chef egentligen gör under en arbetsdag utförde Florén och Tell40 en 
studie på sex stycken mindre svenska företag. Vad de kom fram till var att cheferna i dessa 
företag hade en arbetsdag som var full av avbrott samt informalitet. Dessa författarna menar 
dock att det skiljer sig från studier på större företag. 
 

3.4. Historik Traditionellt ledarskap 
Synen på vad en ledare skall göra och hur en ledare skall agera har sett lite olika ut under 
historiens gång och med detta vill vi spegla att ledarskapets roll präglas av förändring och 
därmed är en kontinuerlig process där ingen typ av ledare eller ledarskap är den konstant mest 
effektiva, utan i och med att samhället och organisationsstrukturerna förändras under tidens 
gång så förändras även de aspekter, egenskaper och kombinationer av det mest gynnsamma 
ledarskapet. 
 

Platon 427-347 f.Kr ansåg att ledaren skulle vara en expert. Utbildning och högt 
IQ var de viktigaste förutsättningarna. 
 
Machiavelli 1469-1527 ansåg att en ledare måste styra hårt. Alla medel skall 
vara tillåtna för att behålla sin ledarposition. 
 
Weber 1864-1920 ansåg att ledarskapet hänger på utstrålning, det viktigaste är 
alltså hur man uppfattas som person, ej vilken titel man har.41 

 
Senare ledarskapsteorier har kretsat kring olika typer av ledarskap, visionärt-, 
situationsanpassat, demokratiskt, pedagogiskt etc. och utvecklingen har med all sannolikhet 
inte nått sin slutpunkt ännu. Ledarskap förändras således över tiden och konstrueras i sin 
samtid. 

                                                
38 Mintzberg, H. The nature of managerial work,1973 
39 Kotter, J.P. The general managers, 1982 
40 Florén, H & Tell. J. What do owner-managers in small firms really do?, 2004 
41 Metro, 25 april 2006:46, Stockholm 
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Vilken typ av ledarskap som kommer att dominera i framtiden är ännu ovisst men ett 
alternativ skulle kunna vara ett delat ledarskap för att om möjligt kunna få ett bredare fält av 
egenskaper hos den/de som leder organisationen. Detta leder oss vidare till att titta på vilka 
egenskaper som egentligen krävs av en ledare. 
 

3.5. Vem är en ledare? 
Ledarskapsrollen kännetecknas av att man bör uppfylla ett antal olika roller, och dessa skall 
helst uppfyllas på en och samma gång. Det finns ett flertal teorier som berättar om hur den 
människan ska vara för att kunna bli en framgångsrik ledare. Det handlar till stor del om vilka 
egenskaper en ledare har. ”The Great Man” är en teori, introducerad av Carlyle, som anser att 
arvsfaktorer och biologiska skillnader är det som utgör vem som ska bli en framgångsrik 
ledare42. En elit av människor skapas enligt denna syn som lyftes fram i början av 1900-talet. 
Spår av denna syn återfinns dock redan hos Machiavelli i slutet av 1400-talet som menade att 
vissa föddes med ledaregenskaper43. 
 
Vidare forskning kring ledarskapsegenskaperna och dess syn på vem som är en framgångsrik 
ledare har dock utvecklats sedan dess. 1900-talets forskning har fokuserat på vilka egenskaper 
en bra ledare bör besitta. Ralph Melvin Stodgdill genomförde ett antal studier kring detta 
ämne och kom fram till att man bör besitta någon, men helst alla, av följande egenskaper; 
 

- Kapacitet, ex intelligens, verbal förmåga och orginalitet. 
- Färdigheter, ex praktisk yrkeshändighet. 
- Ansvar, ex uthållighet, framåtanda, initiativkraft och förtroendeskapande 

förmåga. 
- Deltagande, ex samarbete, humor och socialitet. 
- Status, ex ställning och popularitet.44 

 
Stogdill menar dock att det inte går att förknippa ledaregenskaper med personlighetsdrag och 
betonar att man inte kan fokusera så ensidigt på ledarskapsmodellerna utan bör studera 
ledarskapet i en flerdimensionell modell. 
 

3.6. Vad gör en ledare? 
”Having a boss’s responsibility without a boss’s authority; functioning as a 
specialist and a generalist at the same time; meeting the conflicting demands of 
superiors, subordinates and peers while still getting the job done – these 
exacting requirements sound like a part of a manager’s nightmare. But they are 
daily facets of general management at middle levels of an organization.”  
H. Uyterhoeven45 

 
Ovanstående citat leder oss vidare in på frågan vad en ledare egentligen gör, vad dennes 
viktigaste uppgifter är. 
 

                                                
42 Maltén Arne, Det pedagogiska ledarskapet, 2000:51 
43 Maltén Arne, Det pedagogiska ledarskapet, 2000:52 
44 Maltén Arne, Det pedagogiska ledarskapet, 2000:52 
45 Svedberg Lars, Grupp-psykologi, 2003:339 
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Ledarskapsforskaren Henry Mintzberg menar att det finns tre huvudkategorier: 
Informationsfunktioner, beslutsfunktioner samt samspelsfunktioner med ett antal 
underkategorier46. Detta rollspel mellan dessa olika funktioner är ett komplicerat spel som inte 
alltför ofta är alldeles lätt att efterleva. 
 
Information  Beslut  Samspel 
Övervakning  Entreprenör  ”Galjonsfigur” 
Spridning  Problemlösare Förbindelsefigur 
Talesman  Förhandlare  Ledarskap 
  Resursfördelare 
 
(Ledarskapsfunktioner enligt Mintzberg, 1973)47 
 
Andra forskare talar om ledarfunktioner, Gotvassli menar att det finns fyra ledarfunktioner 
vilka är att planera, organisera, handleda, kontrollera samt utvärdera48. Dessa olika funktioner 
torde kräva både ”hårda” och ”mjuka” funktioner hos ledaren. Detta leder oss vidare in på 
frågan om en och samma individ kan behärska båda dessa egenskaper. Tidigare forskning 
visar på att ledare ofta är av den mer rationella typen, det man kan kalla står för de ”hårda” 
funktioner. Försvinner då de ”mjuka” värdena, exempelvis när det gäller personalfrågor, ut i 
luften, eller är det möjligt att behärska båda dessa funktioner samtidigt. Ur dessa tankegångar 
utvecklades Human relations rörelsen, en motpol till de tidigare rationella tankegångarna 
kring effektivast ledarskap, man ville bort från förnuftets logik och istället fokusera känslans 
logik.49 Den kände professorn vid Harvard University, Elton Mayo, är tillsammans med Kurt 
Lewin grundare till dessa tanketraditioner. Mayo utförde det berömda Hawthorne-
experimentet vid en fabrik i Chicago där man bland annat genomförde experiment med 
produktivitet och belysning, och det visade sig att oavsett om man ökade eller minskade 
belysningen så ökade experimentgruppens produktivitet. Av detta fann Mayo slutsatsen att det 
inte var de yttre villkoren som var av störst vikt, utan anledningen till produktivitetsökningen 
var den uppmärksamhet som personalen fick. De kände sig mer delaktiga och synliggjorda än 
vad de tidigare gjort.50 Detta belyser vikten av att kunna hantera både rationalitet och känslor 
för en företagsledare, och detta helst på samma gång för att alla intressenter i omgivningen 
ska bli tillfreds med resultatet. Man kan tycka att detta är en nästintill omöjlig ekvation och 
det kan vara en av anledningarna till att det inte finns någon generell och absolut sanning 
inom ledarskapsforskningen än så länge. 
 
 
 
 
 
 

                                                
46 Maltén Arne, Det pedagogiska ledarskapet, 2000:55 
47 Maltén Arne, Det pedagogiska ledarskapet, 2000:55 
48 Maltén Arne, Det pedagogiska ledarskapet, 2000:56 
49 Svedberg, Lars, Grupp-psykologi, 2003:295 
50 Svedberg Lars, Grupp-psykologi, 2003:296 
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3.7. Ledarskapets Paradoxer 
Ledarskap är således inte ett enkelt fenomen att förstå, studera och hantera. Dagens ledare har 
hela tiden olika budskap och tillvägagångssätt att utgå ifrån när de agerar med sin omgivning 
och fattar sina beslut. Per Sörensen har myntat ett begrepp som kallas ledarskapets paradoxer 
som på ett lättförståeligt sätt belyser den komplicerade vardag många av dagens ledare tvingas 
hantera.51 
 
Etablera ett nära förhållande till dina medarbetare!  Håll avstånd! 
Gå före och visa vägen!    Håll dig i bakgrunden! 
Visa medarbetarna tillit!    Följ arbetet! 
Var tolerant! Var tydlig och visa hur du 

vill att saker och ting ska 
fungera! 

Tänk på din egen avdelnings mål!  Var lojal mot helheten! 
Planera din tid ordentligt!  Var tillgänglig! 
Ge uttryck för vad du känner och tycker!  Var diplomatisk! 
Var visionär! Stå med båda fötterna på 

jorden! 
Eftersträva konsensus!  Ha inte beslutsångest! 
Var dynamisk!  Var eftertänksam! 
Var självsäker!  Var ödmjuk!52 
 

3.8. Hur ser situationen ut för dagens ledare? 
Som författarna tidigare nämnt i bakgrunden till denna undersökning så upplevs inte 
ledarskapet som någonting som inte kräver en stor motprestation av ledaren. De förändringar 
som vårt samhälle genomgår innebär att det ställs allt högre krav på dagens ledare, detta till 
följd av att många av våra organisationer har blivit betydligt plattare till sin struktur än vad de 
tidigare var vilket bland annat har lett till att dagens ledare ofta har betydligt fler medarbetare 
att ansvara för än vad de tidigare hade i de hierarkiska organisationerna.53 
 
Många ledare upplever idag att arbetet är mer styrt av tiden än av målen. Det är av större vikt 
om du kan arbeta 60 timmar varje vecka än om du kan prestera goda resultat av sina 
arbetsuppgifter.54 Detta leder till ökad obalans mellan arbete och privatliv vilket i sin tur kan 
leda till riskfaktorer för utbrändhet såsom exempelvis en för hög stressnivå. 
Ledare upplever idag att de ofta är tvungna att välja mellan arbete och karriärmöjligheter mot 
familj och fritid, denna utveckling bör inte gagna ledares effektivitet då det är betydelsefullt 
även för ledare att kunna återhämta energi och känna sig tillfredsställda med sin situation för 
att kunna vara så effektiva som möjligt på sitt arbete. 
 
 
 

                                                
51 Svedberg Lars, Grupp-psykologi, 2003:284 
52 Svedberg Lars, Grupp-psykologi, 2003:284 
53 Hedlund & Lagell, Delat ledarskap, 2005:10 
54 Franzén et Al, Arbetsglädje i livet, 1998:111 



Ju fler kockar, desto sämre soppa? 
En jämförande studie mellan delat ledarskap och traditionellt ledarskap 

 
 

 21

3.9. Myten i läroböckerna 
Då vi lever i en marknadsekonomi samt delvis en planekonomi kan man genom tillgång och 
efterfrågan förklara varför vissa beslut fattas inom företagen. Men hur dessa beslut fattas är 
mer oklart menar Ichak Adizes i sin bok Ledarskapets fallgropar (2003). Han menar att 
beslutsprocessen personifierar den samlade processen för beslutsfattande i en abstrakt enhet 
kallad ”företaget”. Det krävs olika typer av människor för olika roller i ett företag. Då det 
finns olika uppgifter i ett företag så krävs det olika typer av människor för att klara av dessa 
uppgifter. En redovisningsekonom kanske inte besitter de personlighetsdrag som en försäljare 
har och vice versa. Mycket av de ledarskapsteorier som har presenterats och presenteras idag 
gällande ledarskap/management bygger på en idealbild av företagsledaren som är svår att leva 
upp till, då det antas att individen sköter alla ledningsuppgifter själv, samt att alla ledare 
förhåller sig likadant till information under allvarliga förhållanden i företaget. När det gäller 
teorier för företagsledning/management skriver Ichak:  
 

”Företagsledaren planerar, kontrollerar, motiverar, upprätthåller ordningen osv. 
Men allt detta är delar i en process som aldrig kan behärskas av en enda 
person.”55 
 

3.10. Ledarstil/Personligheter 
Ichak Adizes skriver att en ledare måste uppfylla minst fyra olika roller inom en 
företagsekonomisk organisation. 
 
Produceraren 
 
Den första rollen Adizes beskriver är producerarrollen. Han skriver: 
 

”En företagsledare förväntas producera varor eller tjänster, som är lika bra eller 
bättre än konkurrentens. För att klara uppgiften måste han eller hon ha god 
kunskap på sitt område, de må gälla marknadsföring, konstruktion, bokföring, 
juridik eller någon annan disciplin. Han eller hon måste också ha den 
erforderliga kraften att se till att varorna och tjänsterna verkligen kommer fram i 
det skick de ska.”56  
 

Administratören 
 
Den andra rollen Adizes beskriver är administratören. Han menar här att företagsledaren 
måste besitta mer kunskap och kraft än sina konkurrenter.  
 

”Också om han är produktiv som individ och har den rätta kunskapen på ett 
särskilt område eller en särskild teknologi så är det inte säkert att han lyckas få 
ut fullvärdiga resultat från en grupp människor. I den rollen måste han planera, 
samordna och kontrollera utförandet”57 

 

                                                
55 Ichak Adizes, Ledarskapets fallgropar, 2003:102 
56 Ichak Adizes, Ledarskapets fallgropar, 2003:9 
57 Ichak Adizes, Ledarskapets fallgropar, 2003:9 
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Han måste här även som administratör se till att arbetet blir utfört enligt organisationens 
kriterier. 
 
Entreprenören 
 
Den tredje rollen som beskrivs är entreprenören. Adizes menar att man inte blir en bra ledare 
bara för att man kan producera och administrera. Det krävs en förmåga av företagsledaren att 
kunna fatta beslut vad gäller målangivelse, strategisk planering och utformning av 
företagspolitik. 
 

”Företagsledare som också fyller företagarens roll måste vara nyskapare, kunna 
fastlägga nya riktningar för agerandet och vara villiga att ta risker. Är de inte 
nyskapande är de oförmögna att inse nya möjligheter, kan de inte ta risker, då är 
de säkerligen också oförmögna att ta till vara de tillfällen som bjuds.”58 
 

Integreraren 
 
Den fjärde rollen gäller integration och samordning. Som ovan beskriver Adizes att en god 
företagsledare inte bara kan vara en producerare, administratör samt en entreprenör. Han eller 
hon måste även behärska integrationen då företag består utav flertalet olika individer måste 
ledarna kunna leva sig in och förstå dessa människor och få dem att känna samhörighet.   
 

”När en grupp kan operera på egen hand med klar inriktning och är kapabel att 
välja nya inriktningar utan att vara helt beroende av någon särskild, då har den 
integrerade rollen fullföljts på rätt sätt. En duktig integrerare gör sig själv 
obehövlig – det sammansvetsade laget kan fungera utan honom eller henne.”59 

 
Integreraren är den typ av företagsledare som ser människor i företaget som viktiga och vill få 
system att verka så att de passar de människor som arbetar med dem. 
 
 
 

                                                
58 Ichak Adizes, Ledarskapets fallgropar, 2003:9 
59 Ichak Adizes, Ledarskapets fallgropar, 2003:10 
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3.11. Delat ledarskap 
Som vi tidigare har nämnt så finns det en uppsjö av ledarskapslitteratur. Men när det kommer 
till litteratur om delat ledarskap så finner man att ämnet är relativt outforskat. Ämnet är dock 
på uppgång och flera intresserar sig av de effekter som uppstår med delat ledarskap. De 
främsta forskarna inom detta område i Sverige är Marianne Döös och Lena Wilhelmson som 
på uppdrag av Arbetslivsinstitutet skriver om delat ledarskap. Men ett delat ledarskap är 
vanligare än vad man kan tro: 
 

”Delat ledarskap förekommer över hela arbetslivet, i olika sektorer och 
branscher, på alla chefsnivåer och på arbetsställen av olika storlek. I huvudsak 
är de som delar ledarskap erfarna chefer i varierande åldrar, och i lika stor 
utsträckning män som kvinnor”60. 

 
Ett bra exempel på delat ledarskap i Sverige är det framgångsrika herrfotbollslandslaget som 
med tränarna Lars Lagerbäck och Tommy Söderberg tillsammans ledde Sverige mot 
framgångar. Där Lars stod för den speltekniska och Tommy för spelarnas motivation61 dock 
med samma ansvar inför Svenska fotbollsförbundet. 
 
Rent historiskt är delat ledarskap inte någonting nytt. För att förhindra maktmissbruk och 
korruption så instiftade det republikanska Rom cirka fyrahundra år innan vår tidräkning delat 
ledarskap mellan statens två högsta tjänstemän, konsulerna. De kunde upphäva varandras 
beslut och var endast tillsatta under ett år och avgick tillsammans. (Döös, 2005). 
 

3.12. Definitioner av delat ledarskap 
För att få en enhetlig förståelse för det delade ledarskapet måste författarna definiera delat 
ledarskap för de individer som skall intervjuas då förståelsen och begreppen är många. 
Delat ledarskap benämns i litteraturen på flera olika sätt tex Samledarskap, dubbelt ledarskap, 
äkta och oäkta dubbelkommando. Vi kommer i denna uppsats benämna det som delat 
ledarskap. Informationen hämtas främst från Döös & Wilhelmson (2005). 
 
Formellt delat ledarskap: Med formellt delat ledarskap menas att det finns i organisationen en 
förbestämd plats åt de båda ledarna. De delar alltså inte bara på ledarskapet i praktiken utan 
det är formellt bestämt att två eller flera skall dela på en och samma chefsposition. De har 
tillsammans det delade ansvaret för verksamheten. Cheferna kan var för sig fatta beslut som 
rör hela organisationen men kan var för sig ha ansvar för olika ansvarsområden. 
 
Informellt delat ledarskap: Man delar här inte formellt på ledarskapet. Det kan dock delas 
med någon annan med en annan befattning och i praktiken dela på den enes eller bådas 
chefsansvar och uppgifter. Man bör här ha en god kommunikation och en känsla för lika 
ansvar. Författarna kommer komma in närmare på kommunikationen längre fram.    
 
 
 

                                                
60 Döös Marianne, Delat ledarskap i svenskt arbetsliv, 2005:15:24 
61 Informationen kommer från en tv intervju med Lars Lagerbäck och Tommy Söderlund som författarna tittat på 
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3.13. Olika former av delat ledarskap 
• Samledarskap - man har arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter gemensamt.  

 
• Skuggledarskap - arbetsuppgifterna är desamma, men inte ansvar och befogenhet. 

 
• Funktionellt ledarskap - ansvar och befogenheter är gemensamma men arbetsuppgifterna 

är uppdelade. 
 

• Matrisledarskap - varken arbetsuppgifter eller ansvar och befogenheter är gemensamma. 
Man har ansvar och befogenhet för olika arbetsuppgifter 

 

3.14. Definition kommunikation 
Överförande av information från en individ (organism, system) (=sändaren) till en annan 
(=mottagaren)62 
 

3.15. Definition information 
Något som registreras (uppfattas) av en mottagare och hos denne framkallar någon sorts 
reaktion.63 
 
Ovanstående definition av ordet kommunikation visar på betydelsen av att kommunikation 
inte kan vara ensidig och därmed bara omfatta en individ. Kommunikation är någonting som 
sker mellan två eller flera parter. Ingen kommunikation uppstår om inte 
mottagaren/mottagarna kan ta emot budskapet av någon anledning.  
 

”Det avgörande ligger i mottagarens tolkningsförutsättningar. Föreligger inte 
sådana hos mottagaren uppstår aldrig någon kommunikation och detta oavsett 
hur många element en sändare behärskar.”64 

 
Det är alltså av yttersta vikt att både sändare och mottagare av information kan spela på 
samma villkor och att båda är lyhörda för vad som ska kommuniceras. Ett delat ledarskap 
kräver en effektiv kommunikation mellan de båda parterna för att rätt informationen skall 
kunna sändas och mottas. Det är alltså viktigt att inte bara sända sitt budskap, utan även att ha 
tid och kunskap om att kunna tolka och se om mottagaren uppfattar budskapet korrekt.65 Detta 
är således av vikt både beträffande det traditionella samt det delade ledarskapet. 
 

3.16. Vikten av god kommunikation 
Ett av de viktigaste instrumenten när det kommer till ledarskap och kanske ännu mer när det 
kommer till delat ledarskap är kommunikationen. I Döös & Wilhelmsons studie utfrågades 
flertalet chefer om vad de ansåg om kommunikation i delat ledarskap. Några av svaren: - 
Kräver mycket kommunikation mellan ledarna. - Kräver att man är oerhört samspelta och 

                                                
62 Linell Per, Människans språk, 2003:14 
63 Linell Per, Människans språk 2003:14 
64 Holm Olof, Strategisk marknadskommunikation, 2004:208 
65 Hedlund & Lagell, Delat ledarskap, 2005:15 
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kräver kommunikation. Döös och Wilhelmsson konstaterar således att ett gemensamt 
beslutsfattande och bra kommunikation är nyckelfaktorer för ett effektivt delat ledarskap.66 
 
Miriam Salzer-Mörling, docent i företagsekonomi vid Stockholms universitet anser att 
kommunikation blir det viktigaste verktyget för framtidens chefer och ledare. Dagens ledare 
måste kunna kommunicera och förmedla budskap effektivare, det gäller såväl internt som 
externt. 67  Av detta drar vi slutsatsen att detta gäller mellan samtliga parter inom 
organisationen och det tyder även på vikten av att ledarskapsparet bör vara goda 
kommunikatörer samt mottagare av kommunikation. Kommunikation bör alltså betraktas som 
en av de viktigaste aspekterna inom effektiv ledning. Det finns studier som visar att intresset 
för ett sänt budskap minskar i och med det fysiska avståndet från sändaren.68 Av detta kan vi 
dra slutsatsen att ju bättre relation ledaren kan ha med sina medarbetare och med sin 
omgivning desto bättre och effektivare kommunikation kan uppstå. 
 
I och med det delade ledarskapet skapas en ny dimension att beakta vad gäller ledarnas 
kommunikation. Den vanliga bilden av vilka parter en ledare behöver kommunicera med är 
uppåt, nedåt samt horisontellt, men i och med det delade ledarskapet bör även 
kommunikationen mellan ledarparet betraktas varför kommunikationsfrågan blir så mycket 
viktigare.69 
 

3.17. Juridiska aspekter på ett delat ledarskap 
I nedanstående avsnitt har vi valt att redogöra kort för hur juridiken ser på det delade 
ledarskapet eftersom det inte har stått helt klart att det är juridiskt riktigt70 . Information 
hämtad från arbetslivsinstitutet visar dock på att det finns ett utrymme för delat ledarskap 
även inom svensk lagstiftning. 
 

”Det finns inte särskilt många författningsbestämmelser som utgör ett absolut 
hinder mot samledarskap. De absolut hindrande författningsbestämmelser som 
finns hindrar som regel bara samledarskap i fråga om den högsta ledaren i 
organisation och i fråga författningsreglerade ledarskap för en viss verksamhet 
inom en organisation. I fråga om andra ledarskap inom en organisation, t ex 
avdelnings- och enhetschefer, finns det inga absoluta juridiska hinder mot 
samledarskap.”71 

 
I citatet ovan så beskrivs begreppet delat ledarskap med benämningen samledarskap, detta 
begrepp syftar till det ytterst delade ledarskapet, där både ansvar och uppgifter är desamma 
för båda inblandade varför arbetslivsinstitutets rapport fokuserar på denna form. Kan denna 
form av delat ledarskap lagligt hanteras så kan även de former av delat ledarskap som 
återfinns i praktiken hanteras inom lagens rum. 

                                                
66 Döös & Wilhelmsson, Arbetsliv i omvandling 2003:8 
67 Metro, Tisdag 5 april 2006, s. 46, Stockholm 
68 Högström et Al, Kommunikativt ledarskap, 1999:54 
69 Döös & Wilhelmsson, Arbetsliv i omvandling, 2003:8 
70 Öhman Sören, Juridiska aspekter på samledarskap, Arbetslivsrapport 2005:29 
71 Öhman Sören, Juridiska aspekter på samledarskap, Arbetslivsrapport 2005:29, s. 25 
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3.18. Tillämpning av delat ledarskap 
Delat ledarskap återfinns inom flertal organisationer samt på flera olika nivåer inom 
organisationen. De flesta ledarpar återfinns dock på en lägre nivå enligt Döös och 
Wilhelmsons studie (2005). 
 

 
Figur 1. Procentandel chefer inom små, mellanstora och stora arbetsställen som delar 
ledarskap på något sätt (Döös & Wilhelmson, 2005) 
 
Den bransch där delat ledarskap främst förekommer är inom den personalintensiva service 
branschen. (Döös & Wilhelmson, 2005) 
 

 
Figur 2. Procentandel chefer inom olika branscher som delar ledarskap på något sätt. 
(Döös & Wilhelmson, 2005) 
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3.19. För och nackdelar med delat ledarskap 
Gemensamt för all ledarskapsteori är dess tänkbara för- och nackdelar. Håkan Lambert-
Olsson beskriver i sin bok Delat ledarskap –om äkta och oäkta dubbelkommandon (2004) för- 
och nackdelar med delat ledarskap. 
 
Fördelar    Nackdelar 
Ökad samlad kunskap 
 

Tar mer tid i anspråk 

Större eftertanke 
 

Risk för dubbla budskap 

Högre beslutskvalitet 
 

Risk att bli ett isolerat team 

Minskat taktiserande och mer 
positionsbevakande 
 

Oklarhet om vem som bestämmer i akuta 
lägen 

Större motståndskraft och bättre balans mot 
ägare och styrelse(Opinioner, medier) 
 

Handlingsförlamning i komplicerade 
situationer 

Auktoriteten hos flera som kan ge ökad 
status bredd i kund och intresse relationer 
 

Risk för att ansvaret medför skilda läger 
bland medarbetarna 

Avlastning av ansvar och arbetsbörda 
 

 

Kritisk inbördes granskning 
 

 

Delat ansvar vid kritik 
 

 

 
 
Hedlund & Lagell beskriver de för- och nackdelar som de har kommit fram till i sin 
undersökning om delat ledarskap72 och som vi även väljer att redogöra för i detta avsnitt. 
 
Fördelar    Nackdelar 
Ledningen blir mindre sårbar 
 

Brist i information och uppdateringar 

Tryggare beslut 
 

Problem i kommunikationen 

Minskad arbetsbelastning  
 

Konflikter kan uppstå 

Godare relation till medarbetarna 
 

Dubbla budskap 

 
Den främsta fördelen som denna undersökning kom fram till var att beslutsfattandet blev 
bättre förankrat, effektivare på grund av de breddade perspektiven, och den främsta nackdelen 
upplevs vara att bristande kommunikation leder till oklarheter. 

                                                
72 Hedlund & Lagell, Delat ledarskap, 2005:29 
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3.20. Managementkonsulterna 
För att få en bredare bild av det delade ledarskapet så sökte vi på Internet om delat ledarskap. 
Det visade sig då att det finns ett antal konsultföretag inom ledarskap/management som 
fokuserar på delat ledarskap. Några av de säljargument som används känns igen från 
litteraturen. Nedan pressenteras ett urval av några av effekterna som ett delat ledarskap kan 
leda till från ett företag som heter Mongara AB. (http://www.mongara.se, 2006)   
 

”Ledarskapet blir mer intressant då synergieffekter mellan avdelningar och 
projekt blir tydligare, samtidigt som den samlade erfarenheten byggs på i en 
snabbare takt. De personer som delar på ledarskapet har också stor möjlighet att 
bolla "svåra beslut" vilket kommer att lära dem mycket om sig själva och andra. 
I vissa lägen kan man agera good guy/bad guy och vara drivande i olika frågor, 
dvs ledarna orkar antagligen med att hantera fler frågor professionellt eftersom 
man inte alltid behöver vara den som står ensam på barrikaderna”73 
 
”Ett delat ledarskap kan skapa förutsättningar för balans i livet, dvs både arbete 
och familj ryms inom ett normalt? tidsuttag. man får också en trolig snabbare 
rehabilitering av personal som varit sjukskriven då arbetsmängden blir hanterbar 
fördelat på två personer.”74 

Ett annat konsultföretag inom ledarskapsområdet är Doppia som drivs av Eva Söderlind och 
Kristin Holmberg. Eva och Kristin har tidigare varit aktiva som ett delat chefspar då på bland 
annat Ericsson. Doppia menar att; 

”Ett delat ledarskap leder till många positiva effekter, t ex ökad tydlighet och 
tillgänglighet samt mer tid för coachning av medarbetarna. Med två personer 
följer naturligtvis dubbel kompetens och mindre sårbarhet. Sist men inte minst 
ger det även chefer en chans till balans i livet.” 75 
 
”Delat ledarskap kan vara en bra lösning när t.ex. organisationen är platt, man 
vill ha större enheter, verksamheten är komplex men ändå behöver hållas ihop. 
Vi vet också hur svårt det kan vara att rekrytera rätt personer till chefskap idag. 
Många män och kvinnor tvekar inför arbetsbördan och ensamheten. Här kan 
delat ledarskap vara ett alternativ.”76 

Dessa konsulters citerade uttalanden styrker den teori som finns inom ämnet delat ledarskap, 
och den forskning som finns utförd av Arbetslivsinstitutet. Litteratur, teori, forskning samt 
praktisk erfarenhet från verkligheten verkar även sammanfalla väldigt väl. 

 

                                                
73 http://www.mongara.se, (2006-04-21) 
74 http://www.mongara.se (2006-04-21) 
75 http://www.doppia.se (2006-04-28) 
76 http://www.doppia.se (2006-04-28) 



Ju fler kockar, desto sämre soppa? 
En jämförande studie mellan delat ledarskap och traditionellt ledarskap 

 
 

 29

4. Teoretisk ram 
 
Den teori som redogörs i avsnittet tidigare skall mynna ut i en empirisk redogörelse för våra 
undersökningsresultat samt en vidare analys av dem. För att förtydliga de bakomliggande 
teoretiska resonemangen och hur dessa används i vår tolkning och analys av resultaten följer 
en översikt över de olika delarna. 
 
Fördelar med traditionellt ledarskap 
 
 

Den traditionella ledarskapsdefinitionen 

Nackdelar med traditionellt ledarskap Övriga delar av traditionell ledarskapsteori 
som belyser de svårigheter som kan 
lokaliseras inom ledarskapet 

Det komplexa ledarskapet 
 
 

Belyses med hjälp av de ledarroller som 
återfinns i teorin 

Fördelar med delat ledarskap Den översikt över fördelar som redogörs samt 
Arbetslivsinstitutets forskning och 
managementkonsulternas säljargument. 

Nackdelar med delat ledarskap 
 
 

Den översikt över nackdelar som redogörs 
samt arbetslivsinstitutets forskning 

Kommunikation Belyses med stöd av den teori kring 
kommunikation som återfinns i avsnittet 
kommunikation 

Är ett delat ledarskap möjligt i praktiken 
 
 

Juridiska aspekter av ett delat ledarskap 

Tillämpning av ett delat ledarskap Beskrivning, samt diagram över delat 
ledarskaps tillämpning enligt 
Arbetslivsinstitutet. 

Stressfaktorer samt arbetstid Bakgrundproblematiken belyser dessa 
faktorer samt den traditionella 
ledarskapsteorins problematik, vilken även 
till viss del återfinns för de som delar sitt 
ledarskap. 
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5. Empiri 
 
Det empiriska materialet till denna uppsats är insamlat genom de muntliga intervjuer som är 
genomförda med dels traditionella ledare, dels med ledare som delar sitt ledarskap i antingen 
den bemärkelsen att det är formellt uttalat att ledarskapet skall vara delat, eller genom ett 
samägande som i och med detta har genererat ett delat ledarskap. För vidare beskrivning av de 
ledare som har gett oss nedanstående resultat hänvisar författarna till metodkapitel samt 
referensförteckning. En aspekt som författarna dock finner väsentligt att lyfta fram är att 
samtliga av de ledare som är intervjuade har en mångårig erfarenhet inom ledarskap, de flesta 
av dem har till och med en erfarenhet som sträcker sig på mellan femton och tjugo år. Detta är 
inget medvetet val av författarna men vi finner att detta ger oss en bättre tyngd vad gäller det 
empiriska materialet då dessa ledare har så pass lång erfarenhet att de enligt oss bör anses ha 
kännedom om ett ledarskaps olika aspekter, båda vad gäller de positiva samt de negativa 
sidorna som kan upplevas och behöva hanteras. En ytterligare aspekt beträffande de som delar 
sitt ledarskap är att samtliga av dem tidigare har varit traditionella ledare så de kan jämföra 
med hur deras situation såg ut tidigare. 
 
I nedanstående empiriska genomgång har författarna valt att fokusera på vissa områden/teman 
som berörts under intervjuerna. I och med detta val finns inte samtliga frågor och svar 
redovisade, för vidare information om frågor/teman så refererar vi till bilaga 1 och 2, 
innehållande de frågor och teman som berördes under intervjuerna samt till författarna för 
vidare information kring de svar som erhölls kring de aspekter som inte berörs här nedan. 
 
  

5.1. Empiriskt resultat – Traditionellt ledarskap 
 
I nedanstående avsnitt följer en redogörelse för de resultat som framkommit under 
intervjuerna med de traditionella ledarna. 
 

5.1.1. Negativa aspekter 
De traditionella ledarna uppger inte speciellt många negativa effekter av sitt ledarskap, då vi 
ställde den konkreta frågan kring vilka negativa effekter det kan finnas. Den negativa effekt 
som framhölls av majoriteten av de svarande är det faktum att det är ensamt att vara ledare. 
Denna ensamhet märks främst när det kommer till svåra beslut, svåra samtal eller när 
ledarskapsrollen känns övermäktig. En aspekt på denna ensamhet kan även vara att det kan 
vara svårt att stå för vissa beslut som eventuellt inte har förankring hos ledaren ifråga. En 
annan konsekvens av att vara ledare är att man arbetar för mycket samt upplever att det kan 
vara svårt att vara ledig utan att planera för det.77 
 
 
 
 
 

                                                
77 Minnesanteckningar, muntliga referenser, 2006 
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5.1.2. Positiva aspekter 
Den främsta positiva aspekten av det traditionella ledarskapet som framgick hos nästan 
samtliga intervjuade är att kunna påverka, att styra människor mot samma mål, förändra och 
genomföra. En del av detta är att ledaren själv upplever sig kunna fatta sina beslut vilket 
innebär att möjligheten till påverkan återfinns hos ledaren. Ledordet för de positiva aspekterna 
är således möjligheten att påverka. 
 

”Möjligheten att kunna påverka, att få skapa, kreera samt genomföra vilket leder 
till förändring för människor.” 
Traditionell ledare, rektor 

 
Andra positiva aspekter som framkom under intervjuerna var möjligheten till snabba beslut 
samt möjligheten att ha full insyn. Dessa aspekter är dock inte lika utbredda inom gruppen 
traditionella ledare.78 
 

5.1.3. Kommunikation 
Kommunikationen här nedan kännetecknas av den möjlighet ledaren har att kommunicera 
med någon, dels sina beslut, dels sitt ledarskap. 
 
Samtliga av de intervjuade ledarna uppgav att det antingen fanns människor att kommunicera 
sin roll och sina beslut med, alternativt att de alltid bollade sina beslut med någon. Merparten 
uppgav att de kommunicerade inom organisationen med människor som är insatta i vissa 
frågor. I något fall kommunicerades även besluten och övriga frågor med en mentor.79 
 

5.1.4. Stress 
Svaren kring de traditionella ledarnas stressituation skiljer sig något åt mellan varandra. 
Ungefär hälften av intervjupersonerna upplever att de blir avbrutna genom akuta göromål 
under större delen av dagen, och då behöver säga ifrån själva för att få kunna arbeta ostört. 
Andra hälften av gruppen upplever sig inte bli störda av ”brandkårsutryckningar”.  
 
Mönstret kring stressfrågan, om man upplever stress på sitt arbete, ser något annorlunda ut. 
Endast två av intervjupersonerna säger sig uppleva stress, medan merparten menar att med sin 
långa ledarerfarenhet så har de lärt sig att hantera stressfyllda situationer och upplever därför 
inte stress på sitt arbete, däremot betonar en del att andra människor i organisationen 
möjligtvis uppfattar att de är stressade. Merparten av ledarna känner även av viss stress vid 
tanken på att vara borta från sitt arbete på grund av exempelvis sjukdom.80 
 
 
 
 
 

                                                
78 Minnesanteckningar, muntliga referenser, 2006 
79 Minnesanteckningar, muntliga referenser, 2006 
80 Minnesanteckningar, muntliga referenser, 2006 
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5.1.5. Arbetstid och balans 
Endast två av de intervjuade ledarna arbetar normal arbetstid, det vill säga 40 timmar per 
vecka. Övriga respondenter arbetar mellan 50-80 timmar varje vecka. Utöver detta faktum så 
är det endast en av de traditionella ledarna som inte tar med sig arbete hem efter sin arbetstid. 
Övriga tar med sig arbetet hem i form av uppgifter eller tankearbete och reflektion. 
 
Merparten av de traditionella ledarna upplever att de har balans eller så gott som mesta tiden 
har balans mellan sitt arbete och sin fritid. Endast en av respondenterna uppgav att det inte 
fanns någon fritid över huvud taget, denna respondent är även den som arbetade så mycket 
som 80 timmar varje vecka.81 
 

5.1.6. Övriga aspekter 
Samtliga av de traditionella ledarna anser sig inte ha tid att vara den ledare som de skulle vilja 
vara, detta till stor del på grund av antingen för hög arbetsbelastning, motstridiga krav från 
olika intressenter i organisationen eller på grund av organisationens/ledarskapets komplexitet, 
det vill säga att olika områden i organisationen måste prioriteras mer än andra och tid finns 
inte till alla områden. 
 
En annan aspekt som dyker upp är att feedback är relativt ovanlig, både vad gäller positiv och 
negativ feedback, dock allra mest vad gäller den positiva feedbacken. Samtliga av ledarna 
tycker dock att de kan hantera feedback-situationen på ett för dem tillfredställande sätt.82 
 

5.1.7. Vad tycker de traditionella ledarna om delat ledarskap 
Fyra av sex traditionella ledare är positivt inställda till att dela sitt ledarskap, några av dem 
står även inför ett eventuellt införande av någon form av delat ledarskap.  

 
”Delat ledarskap känns väldigt intressant och verkar vara något som ligger i 
tiden.” 
Förskolechef/Traditionell ledare 

 
De två som däremot ser negativt på ett delat ledarskap skulle inte vilja dela sitt ledarskap med 
någon.  

 
”Två personer kör inte bussen bättre än en.” 
Tidigare restaurangägare/Traditionell ledare83 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
81 Minneanteckningar, muntliga referenser, 2006 
82 Minnesanteckningar, muntliga referenser, 2006 
83 Minnesanteckningar, muntliga referenser, 2006 
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5.2. Empiriskt resultat – Delat ledarskap 
 
I nedanstående avsnitt följer en redogörelse för de resultat som framkommit under 
intervjuerna med de ledare som delar sitt ledarskap. 
 

5.2.1. Negativa aspekter 
Även de som delar sitt ledarskap kan se negativa aspekter av ett delat ledarskap, en del uppger 
dock bara tänkbara negativa konsekvenser eftersom de inte upplevt någonting negativt inom 
sitt delade ledarskap. De aspekter som främst lyser fram är dock att det kan vara tidskrävande 
samt att konkurrenssituationer kan uppstå. Tidskrävande i den aspekt att mycket tid måste 
läggas på kommunikation mellan parterna. 
 

”Man diskuterar för mycket, om sådant man skulle kunna besluta om själv. 
Dialogen tar mycket tid.” 
Förskolechefer/Delat ledarskap 

 
Konkurrensmässigt som en tänkbar negativ aspekt om inte det delande ledarparet skulle 
fungera tillsammans. Personkemin i dessa lägen är A och O vilket lyser igenom i samtliga av 
respondenternas svar. En annan negativ aspekt kan vara att någon får arbeta mer än den andra 
samt att en viss prestationsångest kan uppstå. 
 
Organisationen bör även räkna med en viss inkörningsperiod då det tar lite mer tid i anspråk 
att få allting att fungera. En annan relativt viktig negativ aspekt är om ledarparet inte har 
samsyn, gemensamma värderingar och gemensamma mål. Ytterligare en negativ aspekt, 
främst för personalen är att ledarparet kan bli för starkt och ta för mycket talutrymme, och för 
det delande ledarparets chef svårhanterligt om han eller hon inte själv är stark i sin ledarroll.84 
 

5.2.2. Positiva aspekter 
Den absolut främsta positiva aspekten av ett delat ledarskap som återfinns hos majoriteten av 
de intervjuade ledarna som delar sitt ledarskap är bollandet av idéer och beslut, diskussion 
samt reflektion, samt att beslut som tas blir betydligt mer genomtänka eftersom de är 
diskuterade i många lägen innan de fattas i realiteten. En annan aspekt är det faktum att man 
blir ett starkt team och ledaren behöver inte känna sig lika ensam i sin ledarposition som man 
gör på traditionella ledarskapsposter. 
 

”Chefskapet kan ofta vara ensamt, inte nu längre med en ”kompis”.” 
Chefredaktör/Delat ledarskap 

 
Majoriteten av de delande ledarna uppger även att svårare samtal av typen konflikter eller 
personalrelaterade frågor blir lättare att hantera med ett delat ledarskap då man återfinner stöd 
och styrka i den andra parten. Följden av detta blir att ledningen blir betydligt starkare. 
 
 

                                                
84 Minnesanteckningar, muntliga referenser, 2006 
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En annan positiv aspekt är att det delade ledarskap genererar en möjlighet att få avlastning 
samt energi från den andra parten. Detta gäller även i form av exempelvis avstressande effekt 
om någon av parterna är stressad. Ett av chefsparet poängterade också att det var så mycket 
roligare att dela sitt ledarskap än att vara en traditionell ledare. 
 
Det delade ledarskapet verkar även ha en sporrande effekt, då flera av de intervjuade uppgav 
att prestationerna ökade eftersom man hade en partner som höjde upp effektiviteten. Likväl så 
ökar effektiviteten genom att chefsparet kompletterar varandra med olika egenskaper. 
 

”Med rätt person så finns det bara positiva saker med ett delat ledarskap, 
1+1=3.” 
Rektor/Delat ledarskap85 
 

5.2.3. Kommunikation 
Kommunikationen i ett delat ledarskap är mycket viktig visar de svar vi fått av 
respondenterna. Detta kan i vissa fall vara relativt tidskrävande men är av oerhörd vikt för att 
få ett delat ledarskap att fungera. Flera av de intervjuade ledarna poängterade vikten av att 
känna in, lyssna och få mottagaren att förstå vad som kommunicerades och uppgav att deras 
empatiska förmåga ökar till följd av den ökade kommunikationen. All information som mottas 
av någon i ledarparet, som inte direkt endast berör den mottagande i form av exempelvis sitt 
specifika ansvarsområde, bör kommuniceras till den andra parten och gör även det i dessa fall. 
Majoriteten påpekade även att deras kommunikation fungerade mycket bra dem emellan. 
Kommunikationen mellan de delande ledarna ses som ett naturligt inslag i arbetet. 
 

”Förutsättningar för gott ledarskap ökar med delat ledarskap i och med 
kommunikationen.” 
Offentlig förvaltning/Delat ledarskap86 
 

5.2.4. Stress 
Svaren från de ledare som delar sitt ledarskap ser ungefär ut som de för de traditionella 
ledarna. Två personer uppger att de upplever stress på arbetet, dessa påpekar dock att om 
stress uppstår så avlastar ledarparet varandra samt fördelar de uppgifter som behöver göras 
samt delar stressen med någon. Övriga anser sig inte uppleva någon negativ stress i hög 
utsträckning och samtliga av de delande ledarna upplever sig känna att de blir avlastade av 
den andra parten när stressituationer uppstår. 
 

”Avlastning vid arbetstoppar ger en fantastisk ventil, ena parten kan vara 
avstressande faktor, hjälp att prioritera samt fokusera på rätt saker.” 
Dansskoleägare/Delat ledarskap87 
 

 

                                                
85 Minnesanteckningar, muntliga referenser, 2006 
86 Minnesanteckningar, muntliga referenser, 2006 
87 Minnesanteckningar, muntliga referenser, 2006 
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5.2.5. Arbetstid och balans 
Ingen av dem som delar sitt ledarskap arbetar så mycket övertid som de traditionella ledarna. 
De flesta av de intervjuade uppger att de har en 40 timmars arbetsvecka, dock tar en del av 
dem med sig arbetet hem efter arbetstid. Ett ledarpar uppgav dock att de arbetade betydligt 
mer än 40 timmar men de var även ägare av verksamheten vilket rimligtvis innebär en ökad 
arbetsbelastning. Övertid kan dock förekomma i perioder men svaren tyder på att det i största 
utsträckning är möjligt med en normal arbetsvecka. En del av de intervjuade poängterar dock 
att det tagit tid att uppnå detta, i början var det tidskrävande att dela ledarskapet och få allting 
att fungera. De som delar sitt ledarskap menar också att det skulle krävas fler arbetstimmar 
om de varit ensamma på sin tjänst.  
 
Beträffande balansen i livet uppger inte någon av de intervjuade ledare som delar sitt 
ledarskap att de inte har balans i livet, ej heller kan vi utläsa några generella resultat 
beträffande om de känner balans eller inte. Dock känner de en tillfredsställelse med att 
exempelvis kunna vara ledig någon dag, lättare att vara sjuk tills man blir frisk, samt 
möjlighet att ta sig tid till familj och utbildning. Dessa svar tyder på att de känner en balans i 
och med den ökade möjligheten till egen planering över sin tid.88 
 

5.2.6. Övriga aspekter 
Merparten av dem som delar sitt ledarskap känner att de i relativt hög utsträckning kan vara 
den ledare de vill vara i större utsträckning än de varit tidigare som traditionella ledare. En 
aspekt som lyftes fram i detta sammanhang är att man har en möjlighet att ta till sig det som är 
positivt från den andra ledaren och lära sig något av det vilket leder till ett förbättrad 
ledarskap. En av ledarna uppgav dock motsatsen, 
 

”Inte alla gånger, för man måste ta hänsyn till en annan människa, dock föredrar 
jag det delade ledarskapet.” 
Restaurangägare/Delat ledarskap 

 
Vid den specifika frågan angående kvalitén på de beslut som ledarna måste ta så svarar 
samtliga att kvalitén är betydligt bättre i och med det delade ledarskapet. Detta till följd av att 
de oftast är mer underbyggda, mer genomdiskuterade. Ett nyckelord är absolut bättre.89 
 

5.2.7. Effekter av ett delat ledarskap för organisationen 
Respondenternas svar visar att det kan finnas både positiva och negativa effekter av ett delat 
ledarskap för organisationen. De positiva effekterna uppges vara ökad möjlighet till att ta 
hand om svåra frågor med personal, förverkliga visioner samt mer grundläggande interna 
undersökningar. Tillgängligheten ökar, ökad effektivitet samt en starkare, tryggare, tydligare 
och stabilare ledning. De negativa effekterna uppges vara att det är oekonomiskt med två 
löner, ledarparet kan bli för starkt, saker kan ramla mellan stolarna samt eventuella problem 
kan uppstå om linjen ej är gemensam, både vad gäller mål och formuleringar.90 

                                                
88 Minnesanteckningar, muntliga referenser, 2006 
89 Minnesanteckningar, muntliga referenser, 2006 
90 Minnesanteckningar, muntliga referenser, 2006 
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6. Analys 
 
Under analysavsnittet kommer författarna att analysera de empiriska resultaten från de 
intervjuade ledarna mot den teoretiska bakgrunden som återfinns i teoriavsnittet. Till viss del 
kommer även författarnas egna tolkningar att redogöras. Rubrikerna som följer här nedan är 
de samma som i empiriavsnittet för att förtydliga dels författarnas upplägg samt för läsaren. 
 

6.1. Analys – Traditionellt ledarskap 

6.1.1. Negativa aspekter 
Mintzberg menade att ledarskapet i organisationer är präglat av att ledaren är överbelastad 
med arbete samt att VD:n arbetar i ett mycket högt tempo. Ledarskapsrollen kännetecknas av 
att man bör uppfylla ett antal olika roller, och dessa skall helst uppfyllas på en och samma 
gång, de traditionella ledarna upplever inte att de kan vara den ledare de vill vara enligt de 
empiriska resultat vi kommit fram till, i skolvärlden krockar exempelvis den visionära rollen 
med den ekonomiska och pedagogiska rollen. Vidare menar Mintzberg att det finns tre 
huvudkategorier av en ledares olika funktioner som bör hanteras vilka är 
informationsfunktioner, beslutsfunktioner samt samspelsfunktioner med ett antal 
underkategorier91. Rollspelet mellan dessa olika funktioner är komplicerat och inte lätt att 
efterleva. 
 
Information  Beslut  Samspel 
Övervakning  Entreprenör  ”Galjonsfigur” 
Spridning  Problemlösare Förbindelsefigur 
Talesman  Förhandlare  Ledarskap 
  Resursfördelare 
 
(Ledarskapsfunktioner enligt Mintzberg, 1973)92 
 
Det krävs olika typer av människor för olika roller i ett företag. Eftersom det finns olika 
uppgifter i ett företag så krävs det olika typer av människor för att klara av dessa uppgifter. En 
redovisningsekonom kanske inte besitter de personlighetsdrag som en försäljare har och vice 
versa. Mycket av de ledarskapsteorier som har presenterats och presenteras idag gällande 
ledarskap/management bygger på en idealbild av företagsledaren som är svår att leva upp till, 
då det antas att individen sköter alla ledningsuppgifter själv. 
 
De traditionella ledarna uppger inte speciellt många negativa effekter av sitt ledarskap, då vi 
ställde den konkreta frågan kring vilka negativa effekter det kan finnas. Den negativa effekt 
som framhölls av majoriteten av de svarande är det faktum att det är ensamt att vara ledare. 
Denna ensamhet märks främst när det kommer till svåra beslut, svåra samtal eller när 
ledarskapsrollen känns övermäktig. 
 
Författarna anser att dessa svårigheter hänger nära samman med mängden av roller som 
ledaren ska kunna hantera, att samtidigt vara den som innehar och vidarebefordrar all 

                                                
91 Maltén Arne, Det pedagogiska ledarskapet, 2000:55 
92 Maltén Arne, Det pedagogiska ledarskapet, 2000:55 
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information, den som tar alla beslut samt den som ska kunna fungera socialt med samtliga 
individer i organisationen vilket för vem som helst skulle kunna kännas som en övermäktig 
situation. Övriga teorier såsom Adizes fyra roller, produceraren, administratören, 
entreprenören och integreraren93 speglar ytterligare svårigheten för ledaren att ensam kunna 
fungera på samtliga plan samtidigt. 
 
En annan konsekvens och även en nackdel av att vara en traditionell ledare är att man arbetar 
för mycket samt upplever att det kan vara svårt att vara ledig utan att planera för det. 
Författarna tror att dessa upplevda nackdelar är ett resultat av den ensamma positionen som 
ledarna upplever, främst i och med den mängd olika roller de måste vara kapabla att hantera.  
 

6.1.2. Positiva aspekter 
Ledarskap handlar om att påverka, att nå uppsatta mål samt agera socialt. Dessa ledord 
återfinns i flertalet definitioner om ordet ledarskap. Författarna drar slutsatsen att det är dessa 
ord som kännetecknar en ledares viktigaste arbetsuppgifter till viss del. 
 

”Ledarskap är det beteende som en eller annan individ i en grupp, organisatorisk enhet 
eller organisation uppvisar och som gäller systematisk påverkan på de andra med 
avsikt att gruppen eller organisationen skall lösa bestämda uppgifter och nå bestämda 
mål”94 
 

Ledarskapet innebär en beslutsfattande funktion där identifiering av problem, 
informationsförmedling och påverkan, konsultation och delegering samt relationsbyggande är 
viktiga grundläggande delar enligt forskaren Gary Yukl. Med påverkan menas att ledaren 
skall skapa motivation och entusiasm hos de anställda, med relationsbyggandet menas att 
informella kontakter och konflikthantering ingår. Allt detta ställer stora krav på ledaren, där 
både personens sociala samt tekniska och rationella egenskaper krävs.95 
 
Hos majoriteten av de traditionella ledarna uppgav de att det mest positiva med deras 
ledarskap var att kunna påverka, att styra människor mot samma mål, att kunna förändra och 
genomföra. Dessa empiriska resultat styrker teorierna kring vad som är en ledare och därför 
kan vi betrakta de ledare vi intervjuat som ledare i den bemärkelsen. Möjligheten till påverkan 
upplever sig ledarna ha på grund av att de ensamma kan fatta beslut i frågor som berör andra 
människor och mål. Dock bör betonas att författarna kan konstatera att de traditionella ledarna 
i de flesta fall inte är ensamma om sina beslut, utan de har i de flesta fall kommunicerats med 
någon annan individ inom eller utom organisationen (se vidare under avsnittet 
kommunikation). Andra positiva aspekter som empirin ger vissa svar på är möjligheten att ta 
snabba beslut samt kunna ha full insyn. Denna aspekt bör således betraktas som en positiv 
egenskap av det traditionella ledarskapet anser författarna.  
 
 
 
 

                                                
93 Adizes Ichak, Ledarskapets fallgropar, 2003:9 
94 Abrahamsson & Andersen, Organisation, 2002:82 
95 Yukl. G. Leadership in Organizations, 1995 
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Författarna anser att respondenterna inte uppgivit tillräckligt med konkreta fördelar, en 
anledning till detta kan vara att flertalet av de traditionella ledare som intervjuades inte har 
delat sitt ledarskap med någon annan samt varit på en ledande position i väldigt många år och 
på grund av detta jämför de inte sitt ledarskap med någonting annat och därmed är det svårare 
att konkret uttrycka fördelar. De traditionella ledarna uppger dock påverkansmöjligheten som 
den absolut största konkreta fördelen med att vara traditionell ledare. 
 

6.1.3. Kommunikation 
Kommunikation bör anses vara ett av de viktigaste instrumenten för en ledares framgång, 
vilket även stöds av forskaren Miriam Salzer-Mörling, docent i företagsekonomi vid 
Stockholms universitet, som anser att kommunikation blir det viktigaste verktyget för 
framtidens chefer och ledare.96  Tidigare forskning visar att de flesta av uppgifterna i en 
ledares arbete löstes med muntlig kommunikation. Kotter kom fram till liknande resultat i 
sina studier och menade att chefer i större företag föredrar verbal kommunikation framför 
skriftlig.97 Utifrån denna teoretiska bakgrund drar författarna den slutsatsen att oavsett om 
man är en traditionell ledare, en delande ledare eller någon annan som påverkar någon annan, 
så är kommunikationen ett oerhört viktigt verktyg. Då ledare agerar socialt och i samspel med 
andra människor så kan vi konstatera att kommunikationen är oundviklig för att kunna 
fungera som ledare.  
 
Författarna har valt att fokusera på om de traditionella ledarna upplever att de kommunicerar 
sina beslut med någon annan individ samt om de har någon att diskutera sitt ledarskap med 
och de empiriska resultaten visar att samtliga antingen kommunicerar sina beslut och sin roll 
med någon eller åtminstone använder någon annan som ett bollplank. Det finns fall där 
kommunikationen skedde via någon speciellt insatt individ eller via en utomstående mentor. 
Resultaten ger dock belägg på vikten av kommunikation som verktyg för ett gott ledarskap 
vilket stöds av den teoretiska bakgrunden. Till viss del upplevde författarna att de som är 
traditionella ledare enligt vår definition, det vill säga, att de är ensamma på sin ledarposition, 
inte alls upplevde sig som ensamma när det gällde beslutsfattande. I den bemärkelsen ansåg 
de sig nästan som om de delade sitt ansvar med någon annan, det vill säga, den part de 
använde att kommunicera med. I bemärkelsen om nackdelarna med det traditionella 
ledarskapet så lyser ensamheten igenom vilket kan betraktas som ett påstående som endast 
gäller beslutsfattande. Det kan också tyda på att kommunikationen mellan människor är 
oerhört viktig och kan fungera som en ventil när ledarskapet annars upplevs som ensamt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
96 Metro, 25 april 2006:46, Stockholm 
97 Kotter, J.P. The general managers, 1982 
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6.1.4. Stress 
Det empiriska resultatet från intervjuerna vad gäller stressrelaterade frågor följer inte en rät 
linje. Tidigare studier tyder på att en chef eller ledares arbetsdag är präglad av en mängd olika 
avbrott samt informalitet. Arbetsuppgifterna har även visat sig endast få ta mindre än nio 
minuter av ledarens tid vad gäller hela 49% av ledarens aktiviteter.98 Detta anser författarna 
borde kunna vara en relativt hög stressfaktor i det dagliga arbetet. Dock känner endast hälften 
av de traditionella ledarna att de blir avbrutna av akuta göromål, eller rättare sagt, störda av 
akuta göromål. 
 
Flertalet av dem brukar säga ifrån till övriga medarbetare när de har behov av att arbeta ostört. 
Stress upplevs endast av två av respondenterna, då flertalet menar att de har lärt sig att hantera 
sin stressnivå och inte längre blir stressade.  
Författarna tror att dessa empiriska resultat kan bero på att de traditionella ledare som 
intervjuats har en så pass lång ledarerfarenhet som de har, eftersom svaren i viss mån tyder på 
att de tidigare i sitt arbetsliv upplevt stress som någonting negativt. Merparten av de 
traditionella ledarna upplever dock en viss stress inför tanken på att behöva vara borta från sitt 
arbete på grund av sjukdom eller liknande. Slutsatsen av dessa motstridiga empiriska resultat 
anser författarna vara att de traditionella ledarna inte upplever sig vara alltför stressade, dock 
bör en betoning läggas vid det faktum att de i vissa situationer känner sig stressade. Av detta 
kan författarna dra slutsatsen att stress är en faktor att väga in i bedömningen av de 
traditionella ledarnas arbetssituation. 
 

6.1.5. Arbetstid och balans 
De traditionella ledarna författarna intervjuat upplever att de arbetar mellan 50-80 timmar per 
vecka, endast två av dem arbetar en normal 40 timmars vecka, dessa empiriska resultat stöds 
av den rapport99 författarna tagit del av som tyder på att det är viktigare för en chef att arbeta 
60 timmar per vecka än att exempelvis kunna prestera goda resultat. Det faktum att de 
traditionella ledarna arbetar så många timmar varje vecka leder till en ökad obalans mellan 
deras arbete och deras fritid vilket i sin tur kan leda till exempelvis en för hög stressnivå eller 
utbrändhet. De traditionella ledarna ger oss inte empiriska belägg för detta påstående då de 
överlag tycker att de har balans mellan arbete och fritid. Det var endast en av de traditionella 
ledarna som uppgav sig inte ha någon fritid över huvudtaget. Vad vi dock kan finna i det 
empiriska materialet är det faktum att majoriteten av de traditionella ledarna tar med sig 
arbete hem efter arbetsdagens slut, om inte konkreta arbetsuppgifter så åtminstone tankearbete 
och reflektionsarbete. Det empiriska resultatet från denna undersökning ger oss alltså inte 
belägg för påståendet att de traditionella ledarna skulle arbeta med höga riskfaktorer för att 
utveckla mental eller fysisk ohälsa. Detta kan ha att göra med att de traditionella ledare som 
författarna har intervjuat har varit ledare i ett flertal år och samtliga av dem har varit runt 
medelåldern. Med åren har dessa ledare förmodligen utvecklat en förmåga att kunna hantera 
sitt arbete och sin fritid på ett hälsosamt och tillfredsställande sätt. Författarna anser dock att 
detta empiriska resultat som säger att de traditionella ledarna inte arbetar under risk för att 
utveckla negativa effekter säger emot sig självt. Detta på grund av att majoriteten av 
respondenterna arbetar mellan 50-80 timmar varje vecka, och detta är en stressfaktor som kan 
leda till exempelvis utbrändhet. 
 
                                                
98 Florén, H & Tell. J. What do owner-managers in small firms really do?, 2004 
99 Franzén et Al, Arbetsglädje i livet, 1998:111 
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6.1.6. Övriga aspekter 
Samtliga av de traditionella ledarna anser sig inte ha tid att vara den ledare som de skulle vilja 
vara, detta till stor del på grund av antingen för hög arbetsbelastning, motstridiga krav från 
olika intressenter i organisationen eller på grund av organisationens/ledarskapets komplexitet, 
det vill säga att olika områden i organisationen måste prioriteras mer än andra och tid finns 
inte till alla områden. Detta kan relateras till den mängd av roller som ledaren måste kunna 
hantera och helst samtidigt integrera i sin personlighet såsom exempelvis Adizes fyra 
rollexempel, produceraren, administratören, entreprenören, integreraren. 100  Ledaren idag 
behöver fylla en mängd olika funktioner och förmågor och detta helst på en och samma gång. 
 
En annan aspekt som dyker upp är att feedback är relativt ovanlig, både vad gäller positiv och 
negativ feedback, dock allra mest vad gäller den positiva feedbacken. Samtliga av ledarna 
tycker dock att de kan hantera feedback-situationen på ett för dem tillfredställande sätt. 
Författarna har tidigare kunnat konstatera vikten av kommunikation för att kunna vara en god 
ledare och detta bör även gälla i de andra leden som en ledare interagerar med så som ledning 
uppåt i organisationen samt personal nedåt i organisationen. För att ledaren ska kunna få en 
bättre arbetssituation bör feedback bli ett mer frekvent inslag i vårt arbetsliv. Detta skulle 
enligt författarna kunna motverka känslan av ensamhet för många av dagens traditionella 
ledare.  
 

6.1.7. Vad tycker de traditionella ledarna om delat ledarskap 
Som författarna tidigare nämnt i bakgrunden till denna undersökning så upplevs inte 
ledarskapet som någonting som inte kräver en stor motprestation av ledaren. De förändringar 
som vårt samhälle genomgår innebär att det ställs allt högre krav på dagens ledare, detta till 
följd av att många av våra organisationer har blivit betydligt plattare till sin struktur än vad de 
tidigare var vilket bland annat har lett till att dagens ledare ofta har betydligt fler medarbetare 
att ansvara för än vad de tidigare hade i de hierarkiska organisationerna.101 Denna teoretiska 
bakgrund anser författarna kunna ge ett visst stöd till den positiva inställningen som de flesta 
av de traditionella ledarna hade till ett delat ledarskap. Trots att de upplever sitt ledarskap som 
relativt tillfredsställande så blir det ibland övermäktigt att vara ensam ansvarig med för många 
uppgifter. Det bör dock betonas att detta inte gäller för samtliga av de traditionella ledarna, 
utan somliga var helt tillfreds med din situation. Resultaten tyder även på att flertalet av de 
traditionella ledarna uppger sig känna till formen delat ledarskap samt att de tycker att 
tendenser i samhället tyder på att denna typ av ledarskap skulle ”ligga i tiden”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
100 Adizes Ichak, Ledarskapets fallgropar, 2003:9 
101 Hedlund & Lagell, Delat ledarskap, 2005:10 
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6.2. Analys – Delat ledarskap 
 

6.2.1. Negativa aspekter 
Det finns ett flertal negativa aspekter som den tidigare forskningen från bland annat 
Arbetslivsinstitutet samt övriga forskare kommit fram till beträffande delat ledarskap. De 
nackdelar som författarna funnit mest frekvent förekommande i den tidigare forskningen samt 
teorin är bland annat följande; brist i kommunikation, risk för dubbla budskap, tidskrävande, 
eventuella konflikter, brister kring informationsflödet, risk för isolering i komplicerade lägen, 
risk för isolering av teamet samt oklarhet om vem som bestämmer i akuta lägen.  
 
Den främsta nackdelen som framkommit från vår empiriska undersökning är brist på 
kommunikation. Majoriteten av de intervjuade delande ledarna såg detta som en nackdel eller 
framförallt som en tänkbar nackdel. Av vikt betraktades även mottagarens 
kommunikationsförutsättningar, det krävs ett ledarpar som kan kommunicera för att denna 
tänkbara nackdel inte ska bli en realitet. 
 

Det avgörande ligger i mottagarens tolkningsförutsättningar. Föreligger inte 
sådana hos mottagaren uppstår aldrig någon kommunikation och detta oavsett 
hur många element en sändare behärskar.”102 

 
Det är alltså av yttersta vikt att både sändare och mottagare av information kan spela på 
samma villkor och att båda är lyhörda för vad som ska kommuniceras. Ett delat ledarskap 
kräver en effektiv kommunikation mellan de båda parterna för att rätt informationen skall 
kunna sändas och mottas. 
 
För övrigt så finner vi empiriskt stöd för att ett delat ledarskap kan vara tidskrävande, en del 
av respondenterna uppgav att man eventuellt diskuterade för mycket, en del av det man ensam 
kunde ta beslut om diskuterade man igenom vilket innebär att dialogen för att komma fram till 
ett beslut tar mycket tid. Denna nackdel bör enligt författarna inte enbart ses som en negativ 
aspekt på grund av att denna dialog leder fram till den främsta fördelen med ett delat 
ledarskap, nämligen att besluten blir bättre förankrade i och med kommunikationen. En annan 
negativ aspekt är att eventuella konfliktsituationer skulle kunna uppstå vilket författarna 
finner empiriskt stöd för när det gäller nackdelen angående eventuella konflikter som kan 
uppstå mellan ledarparet. 
 
Organisationen bör även räkna med en viss inkörningsperiod då det tar lite mer tid i anspråk 
att få allting att fungera. En annan relativt viktig negativ aspekt är att om ledarparet inte har 
samsyn, gemensamma grundläggande värderingar och gemensamma mål kan problem och 
oklarheter uppstå. Ytterligare en negativ aspekt, för personalen är att ledarparet kan bli för 
starkt och ta för mycket talutrymme, och för det delande ledarparets chef svårhanterligt om 
han eller hon inte själv är stark i sin ledarroll. Författarna tror att det krävs en del av de 
organisationer som vill införa ett delat ledarskap, dels i form av olika juridiska aspekter, dels i 
form av kompetenta ledare på högre positioner.  

                                                
102 Holm Olof, Strategisk marknadskommunikation, 2004:208 
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6.2.2. Positiva aspekter 
Tidigare forskning har fokuserat på vilka egenskaper en bra ledare bör besitta. Ralph Melvin 
Stodgdill genomförde ett antal studier kring detta ämne och kom fram till att man bör besitta 
någon, men helst alla, av följande egenskaper; kapacitet, färdigheter, ansvar, deltagande samt 
status. 103 
 
Det krävs olika typer av människor för olika roller i ett företag. Då det finns olika uppgifter i 
ett företag så krävs det olika typer av människor för att klara av dessa uppgifter. En 
redovisningsekonom kanske inte besitter de personlighetsdrag som en försäljare har och vice 
versa. Mycket av de ledarskapsteorier som har presenterats och presenteras idag gällande 
ledarskap/management bygger på en idealbild av företagsledaren som är svårt att leva upp till, 
då det antas att individen sköter alla ledningsuppgifter själv, samt att alla ledare förhåller sig 
likadant till information under allvarliga förhållanden i företaget.  
 

”Företagsledaren planerar, kontrollerar, motiverar, upprätthåller ordningen osv. 
Men allt detta är delar i en process som aldrig kan behärskas av en enda 
person.”104  

 
Adizes beskriver de olika roller som en ledare bör kunna hantera såsom produceraren, 
administratören, entreprenören samt integreraren. Det författarna kan finna viss empiriskt stöd 
för är det faktum att de delande ledarna uppvisar att de verkar ha en balans mellan sitt arbete 
och sin fritid samt att de kan vara den ledare de vill vara. Detta genererar att författarna anser 
att det blir lättare att kunna hantera de olika krav, egenskaper och rollprestationer som en 
ledare ska hantera vilket på lång sikt bör vara en stor positiv aspekt för både ledare, 
medarbetare samt organisation. 
 
Gemensamt för all ledarskapsteori är dess tänkbara för- och nackdelar. Tidigare forskning 
samt teori kring delat ledarskap från bland annat Arbetslivsinstitutet, forskare samt 
managementkonsulter pekar på bland annat följande positiva aspekter av det delade 
ledarskapet; ökad samlad kunskap, större eftertanke, högre beslutskvalitet, ökad tillgänglighet, 
starkare ledning, synergieffekter, auktoritet, delat ansvar vid kritik, möjlighet till avlastning, 
balans i livet, godare relation till medarbetarna samt kritisk inbördes granskning 
 
Den främsta fördelen som denna undersökning kom fram till var att beslutsfattandet blev 
bättre förankrat och effektivare på grund av de breddade perspektiven. Vi finner att den 
tidigare forskningen och vår empiriska undersökning sammanfaller otroligt väl på denna 
punkt vilket ger författarna stöd att förankra denna positiva aspekt som en av de främsta. 
 
Arbetslivsinstitutets forskning, tidigare publicerad litteratur samt managementkonsulternas 
argument sammanfaller väl med de empiriska resultaten från denna undersökning vad gäller 
det delade ledarskapets fördelar. Detta gäller då framförallt beslutsfattande, men även andra 
positiva aspekter såsom, starkare ledning då man inte behöver känna sig lika ensam som man 
eventuellt kan göra på traditionella ledarposter, framförallt vad gäller de svåra samtal och 
eventuella konflikter som en ledare måste kunna hantera. Samtliga av respondenterna uppgav 
även att det fanns möjlighet till avlastning från den andra parten, avstressande effekt samt 
energi. 
                                                
103 Maltén Arne, Det pedagogiska ledarskapet, 2000:52 
104 Ichak Adizes, Ledarskapets fallgropar, 2003:102 
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De positiva aspekter som författarna har sett som inte direkt har tidigare teoretisk förankring 
vad vi känner till är att de som delar sitt ledarskap upplever att de har så mycket roligare än de 
hade tidigare samt att denna form av ledarskap genererar en synergieffekt, att parterna höjde 
upp varandras effektivitet så att det sammanlagda resultatet ökade, 1+1=3.  
 

”Med rätt person så finns det bara positiva saker med ett delat ledarskap, 
1+1=3.” 
Rektor/Delat ledarskap105 

 
En ytterligare effektivitetshöjande aspekt var att de som delar sitt ledarskap ofta har 
kompletterande egenskaper så att de tillsammans blir mer kompletta ledare. 
 

6.2.3. Kommunikation 
Tidigare forskning visar att de flesta av en ledares uppgifter löses med muntlig 
kommunikation. Kotter106 kom fram till liknande resultat i sina studier och menade att chefer i 
större företag föredrar verbal kommunikation framför skriftlig. Författarna anser att detta 
genererar en positiv aspekt med två ledare då dessa har högre möjlighet att kommunicera med 
varandra och personal. Det finns studier som visar att intresset för ett sänt budskap minskar i 
och med det fysiska avståndet från sändaren.107 Av detta kan vi dra slutsatsen att ju bättre 
relation ledaren kan ha med sina medarbetare och med sin omgivning desto bättre och 
effektivare kommunikation kan uppstå. De empiriska resultaten visar även att det fysiska 
avståndet när det gäller effektiv kommunikation även är viktigt för ett fungerande delat 
ledarskap. 
 
Ett av de viktigaste instrumenten när det kommer till ledarskap och kanske ännu mer när det 
kommer till delat ledarskap är kommunikationen. I Döös & Wilhelmsons studie utfrågades 
flertalet chefer vad de ansåg om kommunikation i delat ledarskap. Några av svaren: - Kräver 
mycket kommunikation mellan ledarna. - Kräver att man är oerhört samspelta och kräver 
kommunikation. Döös och Wilhelmsson konstaterar således att ett gemensamt beslutsfattande 
och bra kommunikation är nyckelfaktorer för ett effektivt delat ledarskap.108 Våra empiriska 
resultat stöder Döös & Wilhelmsson rapport då kommunikationen i ett delat ledarskap är 
mycket viktig enligt de svar vi fått av respondenterna. Detta kan i vissa fall vara relativt 
tidskrävande men är av oerhörd vikt för att få ett delat ledarskap att fungera. 
 
I och med det delade ledarskapet skapas en ny dimension att beakta vad gäller ledarnas 
kommunikation. Den vanliga bilden av vilka parter en ledare behöver kommunicera med är 
uppåt, nedåt samt horisontellt, men i och med det delade ledarskapet bör även 
kommunikationen mellan ledarparet betraktas varför kommunikationsfrågan blir så mycket 
viktigare.109 
 
 

                                                
105 Minnesanteckningar, muntliga referenser, 2006 
106 Kotter, J.P. The general managers, 1982 
107 Högström et Al, Kommunikativt ledarskap, 1999:54 
108 Döös & Wilhelmsson, Arbetsliv i omvandling 2003:8 
109 Döös & Wilhelmsson, Arbetsliv i omvandling, 2003:8 
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Flera av de intervjuade ledarna poängterade vikten av att känna in, lyssna och få mottagaren 
att förstå vad som kommunicerades och uppgav att deras empatiska förmåga ökat till följd av 
den ökade kommunikationen. All information som mottas av någon i ledarparet, som inte 
direkt endast berör den mottagande i form av exempelvis sitt specifika ansvarsområde, bör 
kommuniceras till den andra parten och gör även det i dessa fall. Majoriteten påpekade även 
att deras kommunikation fungerade mycket bra dem emellan. Kommunikationen mellan de 
delande ledarna ses som ett naturligt inslag i arbetet. 
 

6.2.4. Stress 
De som delar sitt ledarskap upplever liksom de traditionella ledarna stress under sin 
arbetsdag, vilket kan tyda på Florén och Tells forskning kring ledares arbetsdag full av avbrott 
och informalitet.110 Svaren från de ledare som delar sitt ledarskap ser ungefär ut som de för de 
traditionella ledarna. Två personer uppger att de upplever stress på arbetet. Det finns dock en 
markant skillnad mellan de traditionella ledarna och de som delar sitt ledarskap och det är det 
faktum att samtliga av de som intervjuades upplevde att de fick stor avlastning av den andra 
parten i ledarparet om stressituationer uppstod vilket författarna ser som en klar fördel med 
det delade ledarskapet. En annan aspekt som skiljer de delande ledarna från de traditionella är 
att merparten av dem uppger att de känner att de kan dela sin stress med någon vilket 
genererar att stressen blir mer lätthanterlig. Den andra parten kan även fungera som en 
avstressande effekt vilket enligt författarna bör bidra till en ökad balans och harmoni hos 
ledarna.  
 
Håkan Lambert Olsson uppger i sin teori avlastningen som en av de största fördelarna med ett 
delat ledarskap111, liknande resultat har även Marianne Döös vid Arbetslivsinstitutet112 samt 
de managementkonsulter113 vi har använt oss av kommit fram till. Vi kan även med vårt 
empiriska material och vår teoretiska bakgrund styrka att avlastningen vid stressituationer bör 
betraktas som en stor fördel. 
 

6.2.5. Arbetstid och balans 
Ovanstående analys leder oss vidare till ledarnas arbetstid och balans då vi antydde att 
avlastningen och den avstressande effekt som uppstår kan betraktas som en hjälp att få balans 
i livet. Teorin säger att många ledare upplever idag att arbetet är mer styrt av tiden än av 
målen. Det är av större vikt om du kan arbeta 60 timmar varje vecka än om du kan prestera 
goda resultat av sina arbetsuppgifter. 114  Detta leder till ökad obalans mellan arbete och 
privatliv vilket i sin tur kan leda till riskfaktorer för utbrändhet såsom exempelvis för hög 
stressnivå. Ledare upplever idag att de ofta är tvungna att välja mellan arbete och 
karriärmöjligheter mot familj och fritid. Denna utveckling gagnar inte ledares effektivitet då 
det är betydelsefullt även för ledare att kunna återhämta energi och känna sig tillfredsställda 
med sin situation för att kunna vara så effektiva som möjligt på sitt arbete. 
 
 

                                                
110 Florén, H & Tell. J. What do owner-managers in small firms really do?, 2004 
111 Lambert Olsson Håkan, Delat ledarskap – Om äkta och oäkta dubbelkommandon, 2004:72 
112 Döös & Wilhelmsson, Delat ledarskap – en trend I vardande? 2003:8 
113 Doppia & Mongara, se referensförteckning 
114 Franzén et Al, Arbetsglädje i livet, 1998:111 
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Beträffande balansen i livet uppger inte någon av de intervjuade ledare som delar sitt 
ledarskap att de inte har balans i livet, ej heller kan vi utläsa några generella resultat 
beträffande om de känner balans eller inte. Dock känner de en tillfredsställelse med att 
exempelvis kunna vara ledig någon dag, gå på utbildning, lättare att vara hemma till dess man 
är helt frisk vid sjukdom, samt möjlighet att ta sig tid till familj och utbildning. Dessa svar 
tyder på att de känner en balans i och med den ökade möjligheten till egen planering över sin 
tid samt den hjälp som finns att tillgå vid stressituationer och hög arbetsbelastning. Här skiljer 
sig således den traditionella ledarskapsforskningen åt mot vad de som delar sitt ledarskap 
tycker sig uppleva. En aspekt kan således vara att det blir lättare att uppnå balans i livet med 
ett delat ledarskap. 
 
Ytterligare empiriskt stöd finner vi för ovanstående resonemang när vi frågat respondenterna 
om deras arbetstid. De som delar sitt ledarskap arbetar inte lika mycket övertid som de 
traditionella ledarna. Majoriteten av dem arbetar en normal 40-timmars arbetsvecka. De tar 
dock med sig en del arbete hem, men uppger själva att de arbetar mindre tid sedan de börjat 
dela sitt ledarskap alternativt att det inte skulle fungera om de inte delade sitt ledarskap med 
någon. Det tar dock tid att hitta detta tillstånd och denna balans och det ger ett visst stöd för 
en av de nackdelar som teorin behandlar, nämligen att det kan vara tidskrävande. De flesta 
ledarna uppgav dock att detta endast var i början, och efter den första tiden finns mycket 
arbetstid att spara. 
 

6.2.6. Övriga aspekter 
En ytterligare anmärkningsvärd skillnad vid en jämförelse av de traditionella och delande 
ledarna var att merparten av de som delar sitt ledarskap känner att de i relativt hög 
utsträckning kan vara den ledare de vill vara i större utsträckning än de varit tidigare som 
traditionella ledare. En aspekt som lyftes fram i detta sammanhang är att man har en möjlighet 
att ta till sig det som är positivt från den andra ledaren och lära sig något av det vilket leder till 
ett förbättrat ledarskap. Författarna kom även fram till att motsatsen kan råda, det vill säga, att 
man känner att man måste ta hänsyn till den andra parten och därför inte kan utöva det 
ledarskap man vill. Detta förhållande fann författarna dock vara i minoritet varför det lämnas 
därhän. Författarna anser att det eventuellt kan vara så att de roller (Adizes) en ledare måste 
kunna hantera med ett delat ledarskap kan fördelas på två individer varför ledarna upplever att 
de i större utsträckning kan vara den ledare de önskar att vara. 
 
En av teorins absolut mest utmärkande fördelar med ett delat ledarskap som vi återfinner både 
i Marianne Döös forskning115 samt Håkan Lambert Olssons forskning116 är det faktum att 
kvalitén på besluten som ledarna måste ta höjs väsentligt. Vi finner stöd för denna fördel i vårt 
empiriska resultat. Vid den specifika frågan angående kvalitén på beslut som ledarna måste ta 
så svarar samtliga att kvalitén är betydligt bättre i och med det delade ledarskapet. Detta till 
följd av att de oftast är mer underbyggda, mer genomdiskuterade. Författarna anser att denna 
fördel byggs upp på grund av den ökade kommunikationen, vilket styrker vikten av en 
fungerande kommunikation. 
 
 
 

                                                
115 Döös Marianne, Delat ledarskap i svenskt arbetsliv, 2005 
116 Lambert Olsson, Delat ledarskap – Om äkta och oäkta dubbelkommandon, 2004 
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6.2.7. Effekter av ett delat ledarskap för organisationen 
Det finns ett flertal olika varianter av det delade ledarskapet, Arbetslivsinstitutet benämner 
dessa för samledarskap, skuggledarskap, funktionellt ledarskap samt matrisledarskap där 
samledarskapet är den yttersta formen av delat ledarskap där man inbördes delar på både 
ansvar och uppgifter. Vidare har de delat upp det delade ledarskapet i formellt delat ledarskap 
samt informellt delat ledarskap.117  
 
Bland respondenterna i denna undersökning visade det sig vara vanligare förekommande med 
informellt delat ledarskap. En anledning till detta tror författarna kan vara det faktum att det 
ställer höga krav på organisationen att införa ett formellt samledarskap, dels i form av 
organisatoriska frågor, ledning i och med att ledarparet kan upplevas som för starkt samt en 
del juridiska aspekter. Den tidigare teorin visar dock att det inte finns några direkta hinder för 
detta förutom för den ytterst ansvariga, VD, i svenska aktiebolag. 118 
 
Respondenternas svar från denna empiriska undersökning visar att det kan finnas både 
positiva och negativa effekter för organisationen med ett delat ledarskap. De positiva 
effekterna uppges vara mer möjlighet till svåra frågor, visioner samt mer grundläggande 
undersökningar, tillgängligheten ökar, ökad effektivitet samt en starkare, tryggare, tydligare 
och stabilare ledning. De negativa effekterna uppges vara att det är oekonomiskt med två 
löner, ledarparet kan bli för starkt, ärenden kan ramla mellan stolarna samt eventuella problem 
om linjen ej är gemensam, både vad gäller mål och formuleringar. Dessa följer den teoretiska 
bakgrunden relativt väl samt de resultat som belyses under för- respektive nackdelar med ett 
delat ledarskap. Den främsta positiva aspekten för organisationen anser författarna vara 
möjligheten till långsiktig planering, utveckling och undersökningar. 
 

                                                
117 Döös Marianne, Delat ledarskap i svenskt arbetsliv, 2005 
118 Öhman Sören, Juridiska aspekter på samledarskap, 2005 
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6.3. Analys mellan traditionellt och delat ledarskap  
 
Senare ledarskapsteorier har kretsat kring olika typer av ledarskap, visionärt-, 
situationsanpassat, demokratiskt, pedagogiskt etc. och utvecklingen har med all sannolikhet 
inte nått sin slutpunkt ännu. Ledarskap förändras således över tiden och konstrueras i sin 
samtid. Vilken typ av ledarskap som kommer att dominera i framtiden är ännu ovisst men ett 
alternativ skulle kunna vara ett delat ledarskap för att om möjligt kunna få ett bredare fält av 
egenskaper hos den/de som leder organisationen. Dessa teorier visar vikten av att kunna 
förändra sitt ledarskap när samhälle och omvärld förändras. Då kan ett delat ledarskap vara en 
variant att betänka.  
 

6.3.1. Motstridigheter 
Delat ledarskap återfinns inom flertal organisationer samt på flera olika nivåer inom 
organisationen. De flesta ledarpar återfinns dock på en lägre nivå enligt Döös och 
Wilhelmsons studie (2005). Detta fann författarna motstridigt då våra respondenter som 
intervjuats befann sig högt upp i organisationen eller var ägare av verksamheten. 
 

6.3.2. Empiriska resultat för- och nackdelar 
Tabellerna nedan beskriver de för och nackdelar författarna empiriskt kommit fram till i 
denna undersökning.  

6.3.3. Traditionellt ledarskap 
Fördelar Nackdelar 
Påverka Ensamt 
Förändra Stundtals övermäktigt 
Fatta snabba beslut Svåra beslut samt svåra samtal 
Full insyn Mycket övertid 
 Svårt med ledighet 
 Känner att de inte kan vara den ledare de vill 

vara 
 

6.3.4. Delat ledarskap 
Fördelar Nackdelar 
Genomtänkta beslut Brist på kommunikation 
Synergieffekter Diskuterar för mycket 
Kompletterande egenskaper Eventuella konflikter 
Starkare ledning Tidskrävande inkörningsperiod 
Möjlighet till avlastning För stark ledning 
Ökad tillgänglighet  
Mindre övertid  
Kan vara den ledare de vill vara  
Tid för reflektion och planering  
 



Ju fler kockar, desto sämre soppa? 
En jämförande studie mellan delat ledarskap och traditionellt ledarskap 

 
 

 48

Författarna fann att de ledare som intervjuades ej uppgav några konkreta nackdelar, utan 
framställde dessa endast som tänkbara nackdelar. Detta gäller både de traditionella ledarna 
samt de som delar sitt ledarskap. 
 
Författarna anser att fördelarna överväger nackdelarna med ett delat ledarskap, om det är rätt 
personer inom rätt organisation, där personkemin stämmer mellan ledarskapsparet. Det har 
empiriskt visat sig utifrån våra respondenter att delat ledarskap mest frekvent förkommer 
inom personalintensiva serviceyrken och det kan vara så att det är en ledarskapstyp som 
passar bäst i en sådan bransch. Författarna har funnit att det verkar vara en viss typ av 
människor som väljer att dela sitt ledarskap, de traditionella ledarna som ej var positivt 
inställda till ett delat ledarskap var mer ytterligheten av den traditionella ledaren, vilket kan 
vara en egenskap i sig. Merparten var annars positivt inställda till ett delat ledarskap, eller 
redan praktiserande av det och gav författarna den uppfattningen att dessa var individer som 
tyckte om att kommunicera med andra individer, vilket är en grundläggande förutsättning för 
ett väl fungerande delat ledarskap. Via denna analys anser författarna att en del av de 
komplexa svårigheter som finns inom ett ledarskap, med exempelvis hög arbetsbelastning 
samt olika roller att hantera, kan avhjälpas med hjälp av ett delat ledarskap. Vi finner dock 
inte tillräckligt med empiriska resultat för att kunna uttala oss om det skulle vara övervägande 
negativt med ett traditionellt ledarskap, utan här bör vi resonera på liknande sätt som gäller 
för det delade ledarskapet, det vill säga, att med rätt man/kvinna på rätt plats så kan fördelarna 
med ett traditionellt ledarskap överväga dess nackdelar. Författarna känner ett visst stöd för 
den tidigare teoretiska genomgången av ledarskapets otroliga komplexitet och mångfald vad 
gäller både dess uppgifter samt dess roller att hantera, varför hänsyn måste tas till hur både 
organisation samt omgivning ser ut vid aktuell tidpunkt. På grund av detta är det av oerhörd 
betydelse att vara lyhörd för dessa aspekter vid val av ledare eller ledarpar. 
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7. Diskussion 
 
En övrig negativ aspekt hos det delade ledarskapet som författarna stött på under studien 
gäller personalen under de som delar sitt ledarskap. Under en intervju med en medarbetare till 
ett par som har delat sitt ledarskap under snart sex år så ställdes frågan hur hon upplevde det 
delade ledarskapet i början. Svaret var att det delade ledarskapet upplevdes som någonting lite 
främmande och att det tog en tid innan man visste vem man skulle vända sig till med frågor. 
Liknande frågor ställdes till dem som delade sitt ledarskap hur de tror att de uppfattas av sina 
medarbetare de leder i verksamheten. Svaren vi fick där var oftast att de hade uppfattat det 
som något främmande. Den slutsats författarna drar av det är att när personal som inte tidigare 
har erfarenhet av delat ledarskap uppfattar det som någonting annorlunda och detta kan skapa 
ett tillfälligt orosmoment hos personalen. Personen som tillfrågades hur hon i dag upplevde 
sina chefers ledarskap menade att hon i dag inte skulle vilja återgå till att endast ha en chef. 
En slutsats för detta är att man inte kan räkna med mirakel på en gång då en organisation 
instiftar delat ledarskap, men att efter en tid så vinner både ledarna och personalen mycket på 
det. 
 
Författarna anser dock efter insamlingen av det empiriska materialet att det krävs en viss typ 
av människa för att klara av eller vilja vara en ledare. Det gäller speciellt för de som delar sitt 
ledarskap. Ett svar som uppkom på samtliga intervjuer med dem som delade sitt ledarskap var 
att det krävs en viss mognad för att klara av den typen av ledarskap. Här menas inte att 
mognad är samma sak som ålder, utan en mer personlig mognad att kunna hantera och 
respektera andra människor och deras idéer och sätt att leda. Ett frekvent svar som uppkom 
under intervjuerna var att man måste ha en liknande människosyn och respektera varandra. 
Samtliga intervjuade medgav till viss del att de två individerna som delar sitt ledarskap inte 
bör vara för lika. Ingen av dem som delade sitt ledarskap umgicks i någon större omfattning 
privat. Dock ställdes inte frågan till dem med traditionellt ledarskap om de umgicks med sina 
kollegor på fritiden, så av detta drar vi inga slutsatser förutom möjligtvis att det stärker 
författarnas tes om att man inte bör vara för lika i ett fungerande delat ledarskap. 
 
Ingen av de traditionella ledare som intervjuades ville kännas vid benämningen traditionell 
ledare. De kände sig mer som en ledare som arbetar nära organisationen och är lyhörda när 
det kommer till sin personal. Några av de intervjuade ville mer se sig som någon man kom till 
när man behövde stöd och ledning i vissa frågor. Författarna är medvetna om den något 
negativa uppfattningen som ordet traditionell ledare kan uppfattas som och detta förklarades 
för de intervjuade. Det som skilde de traditionella ledarna från de som delade sitt ledarskap 
var synen på ledarskap. De som delade ledarskapet har en liknande syn på ledarskap än dem 
som inte delade. Av de sex traditionella ledare som intervjuades så hade de alla en egen 
uppfattning om vad bra och effektivt ledarskap innebar.  
 
I stora drag kan sägas att alla ledare som intervjuats upplevde sin situation som ledare positiv. 
Någon skillnad kunde här inte kopplas mellan de traditionella ledarna och de som delar sitt 
ledarskap. Den avvikelse som dock uppkom var att de som delade sitt ledarskap upplevde sig 
vara den ledare som de vill vara, medan de traditionella ledarna inte i samma utsträckning 
upplevde att de var den ledare som de skulle vilja vara. Av detta drar författarna slutsatsen att 
dem som delar sitt ledarskap har mer tid till självreflektion och kan leverera mer genomtänkta 
beslut då de har haft fördelen att diskutera med någon annan. 
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De ledare med delat ledarskap som intervjuades för denna studie så arbetade fem av sex med 
vad som kallas mjuka värden. Det vill säga personalintensiva yrken som dagis, förskola och 
skolan med elever från nollan till nian, samt en kompetensfond för ökad kompetens hos de 
anställda i en offentlig förvaltning. Detta var inte ett medvetet val utan kan bero på att delat 
ledarskap oftast förekommer inom dessa yrken. Det kan även bero på att dessa individer var 
lättare att boka intervjuer med då de personer ser en intervju inom detta ämne bra för deras 
egen självreflektion som ledare.   
 
”Företagsledaren planerar, kontrollerar, motiverar, upprätthåller ordningen osv. Men allt detta 
är delar i en process som aldrig kan behärskas av en enda person.”119 
 
Författarna anser att på grund av att de som delar sitt ledarskap upplever att de kan vara den 
ledare som de vill vara så finns belägg för att det är mer lätthanterigt för ledaren med de olika 
rollerna som Adizes beskriver. 
 
 

                                                
119 Ichak Adizes, Ledarskapets fallgropar, 2003:102 
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8. Slutsats 
 
Författarna har kommit fram till att delat ledarskap kan lösa några av de problem som kan 
uppstå i ett traditionellt ledarskap. I avseendet problem menar författarna den komplexa 
verkligheten som en traditionell ledare ofta befinner sig i. En ledare skall hantera ett antal 
olika typer av roller och uppgifter vilket kan leda till ett ensamt, stressfyllt arbete vilket i det 
långa loppet kan skapa komplikationer för såväl organisation som individ. Studien har gett oss 
svar på en del av de för och nackdelar som återfinns inom respektive ledarskaps typ. Den 
slutsats vi kan dra är att med rätt person inom rätt bransch samt en väl fungerande 
personkemi, så överväger fördelarna med det delade ledarskap det traditionella ledarskapet. 
Detta kan vi styrka genom de empiriska resultat som ger belägg för att med ett delat ledarskap 
så kan man uppnå en bättre balans mellan arbete och fritid och få en minskad övertid. Även 
vissa positiva aspekter för hela organisationen har återfunnits jämfört med det traditionella 
ledarskapet, detta främst i form av synergieffekter och väl övervägda beslut.  
 
Handledaren till denna uppsats citerade Roger Sperry som 1981 fick Nobelpris i medicin för 
sin forskning kring hjärnhalvornas olika funktioner. Vi citerar här vår handledare. 
 

” Vissa människor har en dominant högerhjärnhalva och vissa har en dominant 
vänsterhjärnhalva. Om man då kombinerar dessa människor så får man en komplett 
hjärna, dvs en komplett ledare.”120 

 
Författarna anser att det ligger en del sanning i ovanstående påstående då de ledarpar som har 
intervjuats i denna undersökning varit bestående av två personer med kompletterande 
egenskaper. Just detta påstående, att de kompletterar varandra på olika sätt, anser de som delar 
sitt ledarskap vara en av deras främsta tillgångar. Ingen av dem ansåg sig vara speciellt lik sin 
andra halva varför synergieffekter kunde skapas. 
 
Tidigare forskning har visat att delat ledarskap finns mest frekvent inom personalintensiva 
serviceyrken, vilket även vi kan finna empiriskt stöd för. De representanter som har låtit sig 
intervjuas för att bidra till denna undersökning, har i majoriteten av fallen representerat 
branscher där man arbetar med människor i någon form. Författarna tror att i dessa branscher 
är vi mer vana vid att arbeta tillsammans med andra människor varför ett delat ledarskap 
förekommer mer naturligt. Det kan även vara så att i arbete med andra människor så blir 
tillvaron mer komplex. Människor är inte maskiner med knappar ledaren kan trycka på, utan 
det finns en mängd faktorer att ta hänsyn till. Detta kan vara en av anledningarna till att den 
personalintensiva servicebranschen varit tidigt ute med att prova delat ledarskap som 
ledningsform. Författarna tror dock att det i framtiden kommer att bli mer och mer 
betydelsefullt för framtida ledare att kunna hantera människor och kommunikation inom alla 
typer av organisationer. Ledarskapsformen att dela, kan därför vara en variant av ledarskap 
som bör beaktas, då vår undersökning tyder på att det kan underlätta och förbättra ledarens 
och organisationens förmåga att hantera sin personal samt resultat. 
 
 
 

                                                
120 Hansson Roland, Sthlms universitet, muntlig handledning 2006 
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Stress förekom i någon form hos samtliga respondenter, i vissa fall i hög utsträckning, i andra 
fall i en mild grad. Slutsatsen vi kan dra kring ledarnas stressituation är att oavsett hur, var 
och i vilken form man har en ledarposition så innebär det ett arbete som stundtals upplevs 
som stressbetonat. I de fall där stress inte upplevdes i lika stor utsträckning förekom istället 
mycket övertidsarbete vilket författarna anser kunna leda till inre stress. Ett delat ledarskap 
kan då vara ett tänkbart alternativ, då de som delar sitt ledarskap upplever att de kan avlasta 
varandra när stress uppstår och även fungera som en avstressande effekt för den andra parten.  
 
Författarna vill peka på vikten av kommunikation då det är mycket viktigt inom alla typer av 
ledarskap. Dock anser författarna, grundat på de empiriska resultaten, att kommunikationen är 
av extra stor vikt när det gäller delat ledarskap då ett ytterligare kommunikationsled måste 
beaktas och det är det faktum att ledarduon bör kunna hantera en väl fungerande 
kommunikation dem emellan, vilket även bör ses som en förutsättning för att ett delat 
ledarskap ska ha möjlighet att generera positiva effekter. De traditionella ledarna upplevde sig 
i stor utsträckning inte som traditionella ledare enligt författarnas definition. De uppgav att de 
i de flesta fall kommunicerade med andra människor före fattandet av ett beslut. En ledare 
anser sig således i mycket liten utsträckning fatta sina beslut helt ensamma varför ett delat 
ledarskap borde kunna implementeras relativt naturligt om det finns stöd från såväl ledning 
som personal. 
 
Mycket av resultaten denna uppsats har kommit fram till återfinns inom den tidigare 
forskningen, dels från Arbetslivsinstitutet, dels övriga uppsatser och annan litteratur. Vi 
hoppas dock att denna studie kan vara till hjälp då en organisation har funderingar på att 
implementera ett eventuellt delat ledarskap samt i någon form kunna bidra med ytterligare 
för- och nackdelar vid jämförelser mellan vilken typ av ledarskap som passar i bäst i olika 
typer av branscher och organisationer. 
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9. Kritisk granskning 
 
Studien skall ses som en introduktion till forskning om effekterna av ett delat ledarskap. I 
denna studie har endast sex par med delat ledarskap, samt sex personer med traditionellt 
ledarskap intervjuats. För att få en mer övergripande och statistiskt säkerhetsställd analys så 
bör fler personer intervjuas inom flera olika branscher. Eventuellt kan det upplevas att 
respondenterna representerar mjuka värden, exempelvis skola och förskola i en hög 
utsträckning. Författarna är även medvetna om att definiera en traditionell ledare är mycket 
svårt då de flesta av dagens ledare skiljer sig mycket åt. Anledningen att vi tog med de 
säljargument som managementkonsulterna beskriver är då dessa stämmer till viss det överens 
med vad litteraturen säger om delat ledarskap. Dock skall läsaren vara införstådd att dessa 
argument som framförs är vinklade för att säljas och är ej vetenskapliga. Mycket av empirin 
känns igen från den tidigare forskningen inom delat ledarskap. Detta kan bero på att ämnet 
bara under de senare åren har varit föremål för forskare och rapporterna vi har använt oss av 
är bara något/några år gamla.  
 

9.1. Vad har vi lärt oss? 
Att studera ledarskap har varit mycket intressant och givande. Att ta del av den mängd 
litteratur i ämnet men framför allt att ha fått kontakt med människor ute i olika organisationer 
som utövar sitt ledarskap. De personer som har intervjuats för denna uppsats har inspirerat 
författarna och övertygat dem att de har valt ett mycket spännande ämne att forska inom.  
 
När studien är genomförd kunde de två författarna till denna uppsats känna igen sig mycket 
hos de personer som delar sitt ledarskap. Författarna delar inte ett ledarskap i den meningen 
utan mer ett delat ansvar. Men fördelarna och problematiken uppstod dock. En känsla av att 
vilja prestera då man upplevde att den andra parten presterade. Man höjer varandras 
prestationsnivå då man inte vill vara den part som gör minst arbete. Man kunde även lasta 
över problem som en individ inte kunde hantera själv, samt att ha någon att bolla tankar och 
idéer med upplevdes som någonting mycket positivt. Författarna kände även att det stundtals 
tog mer tid i anspråk när vi arbetade tillsammans än när vi arbetade var för sig, förmodligen 
blev det dock dessa stunder ett bättre resultat av arbetet på grund av den ökade 
kommunikationen.  
 

9.2. Förslag till fortsatt forskning 
De förslag till fortsatt forskning som författarna kan rekommendera är en mer omfattande 
studie i hur kommunikationen fungerar mellan två eller flera ledare inom delat ledarskap. 
Samt en studie om hur medarbetarna upplever det delade ledarskapet.   
 

 
Tack till 
Författarna vill rikta ett stort tack till alla som på något sätt hjälpt oss under arbetets gång vid 
framställningen av denna uppsats. 
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Figurförteckning 
Figur 1. Procentandel chefer inom små, mellanstora och stora arbetsställen som delar 
ledarskap på något sätt. Marianne Döös, Marika Hanson, Tomas Backström, Lena 
Wilhelmson och Åsa Hemborg. Delat ledarskap i svenskt arbetsliv – kartläggning av 
förekomst och chefers inställning. Arbetslivsinstitutet [2005]. 
 
Figur 2. Procentandel chefer inom olika branscher som delar ledarskap på något sätt. 
Marianne Döös, Marika Hanson, Tomas Backström, Lena Wilhelmson och Åsa Hemborg.  
Delat ledarskap i svenskt arbetsliv – kartläggning av förekomst och chefers inställning. 
Arbetslivsinstitutet [2005]. 
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11. Bilagor 
Bilaga 1. 
 
Frågor Delat ledarskap 
 
Företag: 
Namn: 
Position: 
Antal år som ledare: 
 
Hur upplever du det delade ledarskapet?  
 
Vad finns det för specifika fördelar med det delade ledarskapet? 
 
Vad finns det för specifika nackdelar med det delade ledarskapet? 
 
Delar ni formellt eller informellt på ert ledarskap? 
 
Har ni samma ansvarsområden och uppgifter? Samma position inför medarbetarna? 
 
Har ni tillgång till samma information eller får någon av er info uppifrån samt externt och 
därefter vidarebefordrar den? 
 
Hur fungerar kommunikationen mellan Er? 
 
Hur viktigt tycker ni/du att personkemin är mellan ledarna? 
 
Uppstår konflikter mellan er som ledare? 
 
Finns det någon konkurrens mellan Er eller känner ni er trygga i er roll? 
 
Känner du att du eller någon av er på något sätt arbetar mer än den andra parten? 
 
Upplever ni att personalen utnyttjar det delade ledarskapet som ex mamma och pappa 
syndromet? 
 
Har ni tidigare varit en traditionell ledare? 
 
Hur många timmar per vecka arbetar du/ni? 
 
Arbetar du/ni färre antal timmar i veckan än tidigare? 
 
Skulle ni kunna tänka er att gå tillbaka till det traditionella ledarskapet? 
 
Upplever ni några positiva externa effekter av det delade ledarskapet tex fritiden, familjelivet 
och hälsan? 
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Finns det en trygghet med att ha en delad ledartjänst, exempelvis vad gäller, VAB, sjukdom, 
semester samt utbildning? 
Upplever ni att man med det delade ledarskapet kan lägga mer tid och energi på en enskild 
arbetsuppgift? 
 
Anser ni att kvalitén på de beslut som tas är mer genomtänkta med det delade ledarskapet? 
 
Känner du att du i och med det delade ledarskapet kan vara den ledare du vill vara? 
 
Upplever ni stress på arbetet? 
 
Om stress uppstår, känner du/ni att ni kan avlasta varandra? 
 
Hur upplever ni att omgivningen ser på er som delar ledarskapet? 
 
Vad tror du/ni att det kan ge företaget/organisationen för positiva respektive negativa effekter 
med ett delat ledarskap? 
 
Hur ni givit dubbla budskap gentemot personalen någon gång? Eller till den externa 
omgivningen? 
 
Vem av er bestämmer i akuta lägen? Kan detta vara ett problem? 
 
 
Bilaga 2 
 
Frågor Traditionella ledare 
 
Företag: 
Namn: 
Position: 
Antal år som ledare: 
 
 
Vad finns det för fördelar med att vara ensam ledare/ traditionell ledare? 
 
Vad finns det för nackdelar med att vara ensam ledare/traditionell ledare? 
 
Anser du att det finns tid till reflektion över dina beslut? 
 
Kommunicerar du dina beslut med någon? 
 
Känner du att det finns någon att diskutera med angående ledarskapet i stort? 
 
Känner du att det kan vara en börda att ensam ha ansvaret? 
 
Har du någon som avlastar dig när du inte är närvarande? 
 
Finner du tid till att vara den ledare du vill vara? 
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Är det lätt att hantera positiv och negativ, men framförallt negativ feedback uppifrån och 
nerifrån? 
 
Anser du att du kan lägga tillräckligt med tid och energi på varje enskild arbetsuppgift? 
 
Blir du ofta störd av akuta göromål? 
 
Har du lätt för att delegera eller gör du allt själv för att ha kontroll? 
 
Finns det en balans mellan arbete och fritid?  
 
Tar du med dig jobbet hem? Eller kan du lämna arbetet med gott samvete? 
 
Upplever du stress på arbetet? 
 
Känner du stress inför tanken på om du skulle behöva vara borta från ditt arbete, exempelvis 
genom sjukdom, VAB, semester eller utbildning? 
 
Hur många arbetstimmar arbetar du per vecka? 
 
Har du någon erfarenhet av att dela ledarskapet? 
 
Om ja – vad tyckte du var positivt och negativt med det? 
 
Skulle du kunna tänka dig att dela med dig med ditt ledarskap? 
 
Vad tror du skulle kunna vara positivt respektive negativt med ett delat ledarskap om du 
skulle praktisera det? 
 
Trivs du som ledare? 


