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SAMMANFATTNING 

 

Titel: Delat ledarskap – En utvärdering av de verkliga effekterna  
 

Författare: Veronica Andersson 
  Ulrika Larsson 
  Amra Saranovic 
 
Handledare: Göran Alsén 
 
Institution: Institutionen för ekonomi och management vid  
  Blekinge Tekniska Högskola i Ronneby. 
 
Kurs:  Magisterarbete i företagsekonomi, Fed 006, 10p 
 
Syfte: Vårt syfte med uppsatsen är att ur ett ledningsperspektiv se vilka 

verkliga effekter delat ledarskap leder till. Vi vill utvärdera om de 
av ledningen förväntade effekterna leder till de verkliga effekterna 
vi kunde se.  

 
Metod: Vi har använt oss av kvalitativ metod för att få en djup inblick i de 

verkliga effekterna i det delade ledarskapet. Vi har först tagit reda 
på vilka effekter ledarna ville uppnå, för att sedan göra en 
utvärdering varpå vi visar de verkliga effekter som uppstått. För att 
utföra detta har vi använt oss av ett antal fallstudier.  

 
Slutsats: Vi kan inte entydigt säga att de av ledningen planerade effekterna 

har uppnåtts i de organisationer vi har undersökt. Vi kan se att 
dessa delvis har infriats men på ett komplext vis och på bekostnad 
av andra effekter. Vi menar att problematiken ligger i att ledningen 
inte helt och hållet erhållit de avsiktligt planerade effekterna i 
någon av de organisationerna vi undersökt. 

 
Vi har även ställt oss frågan om vi tydligt kan separera effekterna 
helt och hållet från varandra eller om de är integrerade i varandra 
så att vi inte kan utesluta vare sig den ena eller andra. Men vi kan 
konstatera att dessa effekter som inte alltid är kostnadsfria 
troligtvis inte hade utvunnits utan delat ledarskap. Vi menar att ett 
välkoordinerat delat ledarskap kan uppnå önskade effekter. 
Förutsättningen för att de önskade effekterna skall uppnås är att 
ledningen är uppmärksam på de effekter de önskar och lyfter fram 
dem till ett synligt och medvetet utvecklingsläge.  
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ABSTRACT 

 
Title:  Shared leadership – An evaluation of the real effects 
 
Authors:  Veronica Andersson 
  Ulrika Larsson 
  Amra Saranovic 
 
Supervisor: Göran Alsén 
 
Department: Department of Business Administration and Management, 

Blekinge Institute of Technology 
 
Course:  Master Thesis, Fed 006, 10p  
 
Purpose: Our purpose with this thesis is to see which real effects shared 

leadership leads to, seen through a leader perspective. We want to 
evaluate if the expected effects, made by the leaders, leads to the 
real effects we could see.   

   
Method: We have used qualitative method to get a deeper insight in the 

occurrence real effects of shared leadership. First we have looked 
at the effects the leaders wanted to achieve, then we have made an 
evaluation study on which we show the real effects that actually 
have occurred. To do this we have used some specific cases chosen 
after curtain criteria.  

 
Results: We can’t unambiguous say that managements planned effects has 

been attainable in the organisations we’ve explored. We can see 
that some of the effects have been obtained but in a complex way 
and at the cost of other effects. We mean that the problem lies in 
that management hasn’t obtained the intentionally planned effects 
in any of the organisations we’ve explored.  

 
 We’ve also asked the question if we clearly can separate the 

effects entirely from each other or if they are integrated with each 
other, and we can’t exclude either one or the other. But we can 
establish that these effects, which not always are cost free, 
wouldn’t been obtained without the constellation shared 
leadership. We mean that a well coordinated shared leadership can 
obtain wished effects. The condition to obtain these wished effects 
is that management is attentive on the wished effects they want so 
they can lift them up to an aware level of development.  
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PROBLEMATISERING 
 
 

”Duo cum faciunt idem, non est idem1” 
 

Så här lyder ett citat hämtat från de gamla romarna med innebörden att när två gör detsamma, 
är det likafullt inte detsamma. 

 
Redan de gamla romarna delade på ledarskapet2. Under fyra århundraden före vår tideräkning 
utvecklades principer i romarriket för ett delat ledarskap mellan konsulerna. Dessa konsuler 
var statens två högsta tjänstemän som delade ett och samma ämbete, detta i syfte att undvika 
maktmissbruk. Ledarna var tillsatta för endast ett år och de kunde även upphäva varandras 
beslut. Intentionen med denna form av delat ledarskap var att uppgifterna skulle delas lika 
samt att skapa en jämlikhet mellan makt och ära så att den inte skulle missbrukas.  
 
Det delade ledarskapet är alltså inget nytt. Men det finns en skeptisk inställning till att 
ledarpositionen är något man kan dela likställt på3. Lambert menar att en del författare anser 
helt enkelt att det är en omöjlig företeelse, medan andra med uppenbar framgång tillämpat och 
fortsatt tillämpar delat ledarskap i praktiken. Det har till och med funnits tillfälle då frågan 
aktualiserats om två likställda presidenter i EU hade varit att föredra.  
 
Inledningsvis kommer vi att ge läsaren lite bakgrund om ledarskap generellt sett och hur det 

har förändrats och utvecklats över tiden. Därefter följer en beskrivning av det delade 
ledarskapet, varför somliga ledare väljer delat ledarskap och kritik mot detsamma. 

Avslutningsvis kommer vi i detta kapitel redogöra vår forskningsfråga och syftet med denna 
uppsats.  

 

1.1 Ledarskap över tiden 
För somliga av oss har vår första kontakt med begreppet ledarskap varit genom 
självbiografiska böcker, där kända ledare har delgivit oss deras story. Ofta har biografierna 
handlat om utsatta situationer där ledarna tillskrivs nästan heroiska egenskaper som får 
ledarskapet att framstå som om endast ett fåtal har fötts med rätt ledarskapsstil och har 
därmed behörighet till ledarskapsarenorna. Idag har dock organisationerna i stort sätt övergett 
tron på den egenmäktige ledaren där det traditionella ledarskapet innebar att ledaren ofta 
betraktades som en auktoritär individ med ansenligt maktförfogande över sina arbetare4.  
 
Förr har ledaren ansetts vara en auktoritär person som stått lite för sig själv5. Det hierarkiska 
ledarskapet har ofta karakteriserats av att en ledare fattat alla beslut oberoende av de 
anställdas åsikt. Men trots detta har de anställda genom alla tider samlats kring sina ledare 

                                                 
 
1 Lambert-Olsson, H (2004) ”Delat ledarskap – om äkta och oäkta dubbelkommandon” 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Rohlin, L (2000) ”Strategiskt ledarskap i lärsamhället” 
5 Granér, R (2000) “Arbetsgruppen - Den professionella gruppens psykologi” 
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oavsett om genomslagskraften av ledarnas värderingar inte alltid varit önskad6. Dessa ledare 
har använt sin synlighet och makt för att sprida sina värderingar och ledarskapets betydelse 
ifrågasätts nästan inte alls. Det har även förefallit som om allt hängt på ledaren, det vill säga 
att det berott på ledaren om organisationen varit framgångsrik eller ej.  
 
Enligt Yukl har ledarskap haft stor betydelse för olika samhällssystem genom olika epoker7. 
Varje epok har fordrat olika typer av ledarskap som gett uttryck för de rådande värderingarna 
i samhället. Yukl menar att samhället har sedan 1980-talet genomgått många förändringar 
vars resultat visat sig i att industrin har blivit mer kunskapsintensiv samt i och med 
teknologins framfart har det blivit en global konkurrens i affärsvärlden.  
 
I flera undersökningar om ledarskap har det, enligt Nyberg et al visat sig att ledarskapets 
fokus varierar8. I vetenskapliga sammanhang där ledarskap varit på agendan under längre tid 
kan ledarskap betraktas mycket olika. Ledarskapsdebatten i media fokuserar däremot 
mestadels kring måttlösa avgångsvederlag och bonusar som betalas ut på ledningsnivå och 
som skapar uppståndelse i media. Även den så kallade kvartalskapitalismen har präglat många 
företagsledares sätt att agera kortsiktigt med fokusering på aktieägarvärdet. Vilket helt 
naturligt har lett till att omsättningshastigheten på VD:ar har ökat och genomsnittstiden för 
hur länge de stannar på sin positioner minskar9.  
 
Under de senaste decennierna har ledarskap förändrats och det är inte bara i praktiken utan 
även i teorin10. Holmberg et al anser att människor inte längre accepterar den enskilde 
ledarens auktoritära ledarstil som var vanlig för 20, 30 år sedan11. De menar att idag har det 
blivit allt vanligare med delat ledarskap på ledarnivå. Döös et al har något liknande 
uppfattning och menar på att många vittnar om svårigheterna i att vara chef i dagens arbetsliv 
och att delat ledarskap kan vara en lösning på detta12. Forskarna förklarar närmare sitt 
resonemang med att dra paralleller med budskapet i en serie skrifter utgivna av SACO som 
avrundats med ”Hög Tid för ledarskap – om stöd till chefer”, där Hildingsson et al utrycker 
sig enligt följande om det traditionella ledarskapet:  
 
”Ensamheten i chefsrollen blir extra tydlig eftersom du förväntas klara allt detta själv. Utan 

någon att bolla tankar, frågor, idéer och åtgärder med…13”. 
 

1.2 Varför delat ledarskap? 
Det har visat sig att fler ledare väljer konstellationen delat ledarskap och i en studie som 
arbetslivsinstitutet har gjort framkommer det att orimliga krav och allt hårdare arbetsvillkor 
kan ligga bakom detta faktum14. Studien bygger på intervjuer av fyra ledarpar som granskas 
genom hur de två individerna delar på ett ledarskap, det vill säga en och samma ledarposition. 

 
 
6 Their, S (1996) "Det pedagogiska ledarskapet" 
7 Yukl, G A (2002) ”Leadership in organizations” 
8 Nyberg, A & Sundin, E (1997) ”Ledare, makt och kön” 
9 Lambert - Olsson, H (2004) ”Delat ledarskap om äkta och oäkta dubbelkommandon” 
10 Albinsson, P (1998) ”Den lärande organisationen – från vision till verklighet”  
11 Holmberg, K & Söderlind, E (2002) "Leda genom att dela - om delat ledarskap i praktiken" 
12 Döös, M & Wilhelmsson, L (2004) “Ute och inne i svenskt arbetsliv” 
13 Hildingsson, K & Krafft, C (2003) ”Hög Tid för ledarskap – om stöd till chefer” 
14 Arbetslivsinstitutet (2002) ”En studie i delat ledarskap” 
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Till studien utvaldes fyra helt olika typer av verksamheter, nämligen produktutveckling: (man 
- kvinna), reklam (kvinna – kvinna), managementkonsulter (kvinna - kvinna) samt fotboll 
(man – man). Resultatet artar sig i att med denna arbetsform undviker cheferna att bli 
överbelastade, de gör ett bättre kvalitativt arbete samt de får kraft att genomföra 
genomgripande förändringar. Det vill säga att vara fler som samverkar i en chefsuppgift kan 
vara ett sätt att utveckla chefs- och ledarrollen menar Holmberg et al15.  
 
Holmberg et al menar vidare att den vanligaste orsaken till att dela, är att chefskapet blivit 
tyngre och därmed svårare att axla ensam, inte minst i spåren av alla tillplattade 
organisationer16. När Holmberg et al år 2000 utsågs till årets chefer av tidningen Chef, var det 
just deras modell för att dela på ledarskapet inom Ericsson Business Consulting som 
prisbelönades. Modellen har praktiserats på en koncernenhet där vederbörande likställt delat 
på alla arbetsuppgifter. Den aktuella koncernenheten på företaget Ericsson har funnits tidigare 
och alltid letts på traditionellt sätt av en ensam ledare som delegerat arbetsuppgifter till 
medarbetare. Vid en större omorganisation lystes många cheftjänster ut och i och med detta 
har Holmberg tillsammans med Söderlind istället fått chansen att dela på denna ledarposition. 
Efter flera års erfarenhet av att arbeta i denna konstellation av delat ledarskap skildrar 
Holmberg et al sina slutsatser i boken, nämligen ”Leda genom att dela”17. De menar att det 
delade ledarskapet är ett verktyg för att hantera komplexa situationer i ett högt tempo och 
under stor press. Författarna drar paralleller med Ledarnas undersökning som visar att många 
ledare arbetar mer än 40 timmar i veckan. Enligt denna undersökning är det närmare bestämt 
65 % av ledarna som arbetar minst 47 timmar i veckan och enligt Holmberg et al blir det 
nästan omöjligt för en ledare att bemästra arbetssituationen. 
 
Döös et al påpekar att i och med de belysta svårigheterna i att vara ledare idag förefaller det 
inte särskilt märkligt mot bakgrund av vad exempelvis mellanchefer förväntas räcka till18. 
Även enligt en enkät som riktade sig till 400 ledare på olika nivåer, både inom privat samt 
offentlig verksamhet och vars syfte var att undersöka nuvarande ledarnas arbetssituation, drar 
ombudsman Svensson slutsatsen att det ställs alltför stora krav på ledaren19. Hon menar att en 
ledare i organisationen inte upplever att denne får det stöd som den behöver för att fungera 
bra i sin ledarroll. Svensson menar vidare att ledarna är i behov av utbildning för att förbättra 
sin kompetens för att de skall kunna utföra ett meningsfullt och tillfredställande arbete.  
 
O`Toole et al har en något annorlunda uppfattning och menar att delat ledarskap inte endast 
går ut på att ledarna ska få en bättre balans i livet utan syftet är även att det ska riktas större 
uppmärksamhet till de anställda20. Författarna menar att i och med att arbetslivet och dess 
krav har förändrats har det samtidigt efterfrågats hög kompetens och stort ansvarstagande av 
medarbetarna, vilket har visat sig ha stor betydelse för organisationens utveckling. O`Toole et 
al menar vidare att det som framkommit i dagens debatter är att ledaren inte kunnat svara mot 
de anställdas behov, det vill säga medarbetarna har känt sig osynliga och försummade vilket i 
sin tur har haft negativ inverkan på organisationen.  

 
 
15 Holmberg, K & Söderlind, E (2002) "Konsten att dela på jobbet" 
16 Ibid. 
17 Holmberg, K & Söderlind, E (2004) "Leda genom att dela - om delat ledarskap i praktiken" 
18 Döös, M & Wilhelmsson, L (2004) “Ute och inne i svenskt arbetsliv” 
19 Svensson, I-M (2003) ”Chefsenkät 2001” 
20 O´Toole, J. Galbraith, J & Lawler, E E I (2002) ”When two (or more) heads are better than one: The promise and pitfalls 
of  shared leadership” 
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Något som debatterats i ledarskapsstudier är att ledarskapet som det ser ut idag är hotat21. 
Trendforskaren Adlén menar att bakom de förändrade attityderna ligger rädslan för 
utbrändhet, och istället har balans blivit ett nyckelbegrepp. Han menar att det behövs ett 
mångfacetterat ledarskap vilket möjliggör en mix av kompetenser, män och kvinnor, 
humanister och teknologer.  Han hänvisar till ett företag där en VD slutade, vilket blev 
upptakten till en lång rekryteringsprocess där flera tilltänkta kandidater hoppade av. Idag sitter 
det två ledare som gemensamt delar på både mandat och befogenheter. Det har alltså blivit allt 
mer komplicerat med att få personer till ledarposter. Adlén menar vidare att ungdomarna idag 
tar ett tydligt avstånd från chefsrollen. Knappt 20 % av dagens studenter strävar efter att 
uppnå ledande befattningar, visar Universums årliga företagsbarometer. I en studie som är 
gjord bland ungdomar av fackförbundet Ledarna säger två av tre att de inte kan tänka sig att 
klättra vidare i karriären.  
 

1.2.1 Kritik mot delat ledarskap 
Med det delade ledarskapet följer en del kritiska röster. Det finns de som menar att 
omgivningen inte alltid förstår att flera ledare inom en organisation har samma ansvar och 
befogenheter22. Wilhelmsson menar att detta i sin tur kan leda till förvirring och att 
tidsåtgången ökar. Holmberg et al stödjer detta resonemang och menar att risken för dubbla 
budskap är stor23. De menar att detta är en säker väg att urholka förtroendet för det delade 
ledarskapet. Det gäller att klargöra för de anställda vem som ska arbeta med vad för att inte 
skapa förvirring.  
 
Döös et al menar även att tiden som det tar innan två eller flera ledare har pratat ihop kring ett 
beslut inte stämmer överens med klimatet i arbetslivet idag24. De menar att idag krävs ett högt 
uppdrivet tempo och många komplicerade beslut måste tas. Den snabbe, resolute och modige 
beslutsfattaren hyllas och eftertänksamhet värdesätts inte alltid lika högt. Då är det lätt att 
avvisa delat ledarskap som ett ledningsalternativ om det är så att besluten måste ta längre tid 
att komma fram till eftersom det är två eller flera ledare som ska enas.  
 
Wilhelmsson menar att ett gammalt talesätt är att delat ansvar är inget ansvar25. Det bygger 
mycket på en tro att människor i grunden är ansvarslösa och måste såväl bevakas som tvingas 
till att ta ansvar. Hon menar vidare att detta förmodligen låter som en mycket gammalmodig 
inställning men alla moderna företag och organisationer kan vittna om att dagens medarbetare 
ställer mycket höga krav på självständighet, inflytande och eget ansvar. De personer som 
kommer ifråga för chefstjänster är vanligen människor som har en stark drivkraft och gärna 
tar på sig ett stort ansvar. Självklart ställs samma krav på chefer som delar på ledarskapet. 
Många ledarpar vittnar om sin farhåga för att olika saker ska hamna mellan stolarna.  
 
Ytterligare kritik som framhävs är att kostnaden blir för hög med delat ledarskap. Men 
Wilhelmsson menar att ett delat ledarskap endast upplevs som dyrt som en konsekvens av att 

 
 
21 Adlén, G (2004) ”Almega tidningen oktober 2004” 
22 Wilhelmson, L (2002) ”Bättre resultat med delat ledarskap” 
23 Holmberg, K & Söderlind, E (2002) "Leda genom att dela - om delat ledarskap i praktiken" 
24 Döös, M & Wilhelmsson, L (2004) “Ute och inne i svenskt arbetsliv” 
25 Wilhelmson, L (2002) ”Bättre resultat med delat ledarskap” 
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det inte finns någon uträkning för vad traditionellt ledarskap egentligen kostar. Hon menar att 
de största kostnaderna ofta är dolda. Dessutom är risken stor för konkurrens mellan cheferna.  
I en hierarki där konkurrensen ständigt är närvarande skapar detta ett vinn och förlora 
förhållande, vilket innebär att en ledare alltid måste stå tillbaka.  
 
Lambert menar att alla former av ledarskap utövas rutinmässigt efter olika former av 
samförstånd mellan flera olika beslutsfattare26. Han menar också att delat ledarskap 
förekommer mer än vad vi tror men påpekar att det endast får finnas en verkställande direktör 
i ett svenskt aktiebolag. Detta innebär att oavsett om delat ledarskap tillämpas finns det alltid 
en som är ytterst ansvarig i alla fall förklarar han vidare. Men enligt aktiebolagslagen från och 
med den förste januari 1999 måste en styrelse i ett privat aktiebolag inte utse en verkställande 
direktör enligt lag27. Vilket i praktiken betyder att om inte det utses någon VD skall styrelsen 
utse en eller flera personer som ansvarar över den operativa verksamheten. Sedan utformas 
firmatäckningsrätter och de operativtansvarigas befogenheter. Vi kan se detta som en signal 
över behovet av förändring gällande dagens ledarskap. 
 

1.3 Begreppet team - liktydigt med delat ledarskap  
Delat ledarskap är ett begrepp som används flitigt i debatten idag och som väcker många 
känslor, förhoppningar och farhågor28. Wilhelmsson menar att det ofta används med olika 
betydelser i olika sammanhang, samtidigt som det är ett ord med många synonymer som till 
exempel samledarskap, dubbelledarskap, parledarskap och tandemledarskap. Detta leder 
således till missförstånd av begreppet, vilket i sin tur fordrar en begreppsutredning.  
 
Det begrepp som ligger närmast delat ledarskap och som kan ge en förklaring på definitionen 
är team. Enligt Lind et al är team en grupp människor med olika kompetens som arbetar 
tillsammans mot ett eller flera gemensamma mål29. Ett särdrag för team är kompletteringen av 
kompetenser, vilket betraktas som en viktig del. Lind et al menar att den ideala gruppens 
storlek är fem till nio personer men det kan skifta från fall till fall så länge den är 
ändamålsenlig. Lind et al beskriver tre huvudtyper av team där rollkonstellationen har sin 
utgångspunkt. Dessa är rolldifferentierade team, rollintegrerade team och rollkompletterande 
team.  
 
Rolldifferentierade team: kännetecknas av att rollerna är specialiserade, det vill säga att 
arbetsuppgifterna utförs sekventiellt och att samordningen sker genom direkt styrning eller 
standardisering. Med detta menas att arbetet utförs på ett redan föreskrivet sätt med reglerade 
standarder. Arbetena ska utföras av individer med speciella kvalifikationer, kompetenser och 
färdigheter. Rolldifferentierade team är att föredra när uppgiften är specificerbar redan från 
början. Styrkan är att varje individ kan fokusera på sin uppgift och på sin roll och därigenom 
bedömas utifrån det. Svagheten är den låga flexibiliteten då alla är individualister som i sin tur 
är specialister i sin roll.  
 

 
 
26 Lambert - Olsson, H (2004) ”Delat ledarskap -  om äkta och oäkta dubbelkommandon” 
27 Aktiebolagslagen (2000) Kapitel 8 
28 Wilhelmson, L (2002) ”Bättre resultat med delat ledarskap” 
29 Lind, J-I & Skärvad, P-H (1997) ”Nya team i organisationernas värld” 
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Rollintegrerade team: kännetecknas av att rollerna är specialiserade men att rollinnehavaren 
under arbetets gång måste samspela med andra i gruppen. Dessa samspel är oftast 
förplanerade och integrerade. Detta samspel beror många gånger på att arbetsuppgifterna är 
beroende av varandra och därför måste vara samstämda. I dessa team är arbetsrelationerna 
inte sekventiella utan parallella, vilket medför att varje individ måste aktivt samarbeta och 
samordna sina insatser med de övriga team medlemmarna. Alla arbetar tillsammans i början 
med olika arbetsuppgifter men alla måste efterhand vara beredda på att anpassa sig efter läget 
som dyker upp. Alla gör sitt arbete och samspelar på ett bra sätt. Denna form ställer höga krav 
på kommunikation och samträning och dessutom krävs en någorlunda fungerande personkemi 
mellan individerna i teamet. Denna typ av team är mer lämpad för dynamiska och/eller 
komplexa uppgifter. Även när man behöver röra sig gemensamt, kraftfullt, flexibelt och 
snabbt. Det krävs både tydliga mål och duktiga ledare för att klara av denna form av team.  
 
Rollkompletterande team: kännetecknas av att rollerna är specialiserade men att 
rollinnehavarna inte bara ska vara integrerade med varandra utan att de även ska kunna 
komplettera de andra. Samarbete frambringas genom tät interaktion och ett flexibelt och 
improviserat agerande. Interaktionsbehovet förstärks genom att individerna är ömsesidigt 
beroende av varandra. Även i denna form av team sker arbetet parallellt men själva strukturen 
är väldigt personlighetsintensiv. Alla måste vara beredda på att täcka upp för varandra och 
anpassa sig till de andras svagheter och styrkor. Detta för att kunna komplettera varandra på 
bästa sätt. I rollkompletterande team arbetar alla tätt tillsammans och det ställs höga krav på 
ömsesidig anpassning och obehindrade relationer. Kraven på att kunna kommunicera är ännu 
högre i denna form av team och det ställs även höga krav på anpassningsförmågan. Denna typ 
av team är speciellt lämpad för komplicerade och snabbt föränderliga uppgifter där det ställs 
höga krav på improvisation. Den täta interaktionen ställer även höga krav på att personkemin 
mellan individerna stämmer och ett stort mått av konsensus måste råda.  
 
Alltså dessa tre olika huvudtyper av team är rolldifferentierade team, rollintegrerade team och 
rollkompletterade team. Rolldifferentierade team handlar om individer som bara utför 
arbetsuppgifter inom sitt eget område. Det vill säga arbetsuppgifterna baseras på individernas 
kvalifikationer och färdigheter. Även i rollintegrerade team baseras rollerna på den kunskap 
och kompetens individerna besitter.  Men det handlar däremot mer om samspel mellan dessa 
individer. Det vill säga alla utför olika arbetsuppgifterna i början men i efterhand måste de 
kunna samarbeta då arbetsuppgifterna är beroende av varandra. I rollkompletterade team, den 
typen av team som ligger närmast det delade ledarskapet som vi har valt att studera, innebär 
att arbetsuppgifterna är specialiserade men att individerna är integrerade med varandra. Det 
vill säga även om arbetsuppgifterna är specialiserade måste individerna kunna komplettera de 
övriga team medlemmarna och samarbeta med varandra hela tiden.  
 
Katzenbach talar om begreppet ledningsteam, vilket kan sättas synonymt med delat 
ledarskap30. Han menar att det i framtiden kommer att behövas större ledarskapsförmåga och 
hans resonemang innebär att den största möjligheten till omedelbara resultat är ledningsteam. 
Genom att öka ledarkapaciteten medför detta att organisationerna har en annan möjlighet att 
expandera och förändras gentemot tidigare. Med detta menar Katzenbach att en enda person 
aldrig kan vara lika duktig som alla tillsammans. Han menar vidare att ledningsteam kräver 

 
 
30 Katzenbach, J (1998) ”Ledningsteam”  
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verkligt arbete och att det tar tid, först för att bildas och sedan för att utveckla en bra 
arbetsmetod. En förutsättning är även att ledarna fungerar bra som team, vilket kräver 
ständiga uppdateringar och omdefiniering av gruppens syften, för att på så sätt aktualisera 
arbetsinsatserna. 
 
Det finns många definitioner av ledarskap och de flesta handlar om förmågan hos ledaren att 
få sina anställda att arbeta mot ett gemensamt mål31. Delat ledarskap har självfallet samma 
kärna, det vill säga att få organisationen att röra sig framåt mot de uppsatta målen. Den stora 
skillnaden mellan dessa båda är att ansvaret inte hänger på en ensam ledare utan det är flera 
som gemensamt axlar ansvaret. Döös et al menar att en del tolkar ordet dela som något 
ledaren delar upp i två högar men det är inte den sortens uppdelning som avses i delat 
ledarskap.  
 
Den definition som är grunden för de resonemang som förs i denna uppsats är att delat 
ledarskap innebär att två eller flera delar på ledaransvaret32. Detta innebär att samtliga 
befogenheter ägs av alla ledarna, ansvaret delas solidariskt och att arbetsuppgifterna delas 
jämlikt som i ett rollkompletterande team. Vi kommer att ta vårt teoretiska avstamp i teorier 
som behandlar delat ledarskap, team och ledningsteam. Vi väljer även att komplettera med 
teorier där fler än en ledare ingår i ledningskonstellationen.  
 
Det som finns skrivet avser oftast ett delat ledarskap som innefattar flera ledarpositioner där 
arbetsuppgifterna samt befogenheterna inte fördelas på ett jämlikt sätt. Denna form av delat 
ledarskap är vanligt förkommande på VD-nivå där exempelvis VD:ar innehar sina egna 
positioner men samtidigt kompletterar/samarbetar med varandra och delar på ledarskapet i 
den bemärkelsen33. Delat ledarskap i sådana situationer och på den nivå ses oftast som en 
tillfällig lösning som i de flesta fall riskerar att förlora sin funktion, det vill säga övergå till 
sololedarskap34. I och med detta kommer vi därför att inte enbart studera det delade 
ledarskapet på VD-nivån utan i denna uppsats kommer vi även att studera ledningsgrupper 
som befinner sig på mellannivåer.  
  
Forskningen kring ledarskap är flödande men det finns inte speciellt många studier om just 
delat ledarskap35. Döös et al menar att litteraturen inte tar upp delat ledarskap i samma 
omfattande utsträckning som det traditionella ledarskapet36. Det är få som diskuterar och 
ifrågasätter den grundläggande, traditionella ledarskapsfunktionen. Det vanligaste som 
förefaller i ledarskapslitteraturen är att kunskapsläget om det delade ledarskapets omfattning 
och konsekvenser är bristfälligt och osynligt samt att det råder en viss skepsis till att 
ledarpositionen delas. De finns kritiker som menar att det delade ledarskapet kan bli 
protektioniskt och därigenom isolerat och egenrättfärdigt, där gruppdynamiken med dess 
effekter går förlorat och ersatts med vanemässighet37.  
 

 
 
31 Döös, M & Wilhelmsson, L (2004) “Ute och inne i svenskt arbetsliv” 
32 Ibid 
33 Troiano, P (1999) ” Sharing the throne” 
34 Lambert - Olsson, H (2004) ”Delat ledarskap -  om äkta och oäkta dubbelkommandon” 
35 Arbetslivsinstitutet (2002) ”En studie i delat ledarskap” 
36 Döös, M & Wilhelmsson, L (2004) “Ute och inne i svenskt arbetsliv” 
37 Lambert - Olsson, H (2004) ”Delat ledarskap - om äkta och oäkta dubbelkommandon” 
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Likaså finns det forskare som har motsatta uppfattningar och som istället menar att det delade 
ledarskapet växer i betydelse och omfattning38. Döös och Wilhelmsson har under de senaste 
åren skrivit artiklar, både enskilt och tillsammans. I sin senaste studie menar de att delat 
ledarskap är en trend i vardande, men som behöver växa till sig i omfattning för att finna sina 
former. I sina studier reflekterar Döös et al så långt som till romartiden och behandlar sedan 
ledarskap in framtiden. Forskarna påpekar vidare att i och med att delat ledarskap är ett nytt 
ämne behövs det mer underlag och kunskap om just detta och av denna anledning efterlyser 
de mer forskning inom det här området för att tydligt kunna visa dess effekter. Troiano menar 
att det finns tecken som under senare tid antyder på att ett nytt ledarskapsparadigm håller på 
att träda fram39. Han menar att vi börjar bli redo för ett nytt synsätt vad det gäller 
ledarskapsfunktionen som leder till nya följder. Troiano tydliggör resonemanget med att ta 
upp vad som exempelvis händer med högsta ledningen när företag köps upp och sammanslås. 
Enligt Troiano ses då delat ledarskap ofta som en övergångslösning där VD-posten besätts av 
de två som var VD:ar för respektive organisation före sammanslagningen. Delandet kopplas 
därmed till själva fusionen och betraktas som en ny episod i företagets ledarskapshistoria. 
 
Varför är det då intressant att studera delat ledarskap? I tidigare forskning som vi tagit del av 
har det endast utrönts om generella och allmänt hållna för och nackdelar med det delade 
ledarskapet samt om det kan vara en framtida ledningsmodell. Vi har även märkt att 
forskningen kring delat ledarskap handlar åtskilliga gånger endast om två ledare som delar på 
ledarskapet alltså parledarskap. 
 
För att få veta var forskningen befinner sig idag tog vi kontakt med Marianne Döös, forskare 
inom ämnesområdet delat ledarskap och således en av våra mest använda källor40. Hon menar 
att ledarskapsforskningen kring delat ledarskap har stagnerat något. Forskningen börjar dock 
intressera sig för medarbetarperspektivet, som hanterar relationerna kring just medarbetarna 
som arbetar under flera ledare. Ytterligare ett perspektiv som börjar uppmärksammas i det 
delade ledarskap är hur den juridiska aspekten skall finna sina former i framtiden. Döös menar 
vidare att det inte gjorts några utvärderingar av det delade ledarskapet, det vill säga utfallet av 
effekterna, detta är således ett aktuellt forskningsområde. 
 

1.3.1 Komplexiteten i att utvinna effekter 
Sammanfattningsvis menar vi att om effekter skall uppnås i det delade ledarskapet beror det 
på vilken inställning ledarna har när de initierar och utvecklar det delade ledarskapet, detta på 
bekostnad av att tidsåtgången tilltar eftersom flera skall enas. De måste forma sin egen 
arbetsmetodik med utgångspunkt från sina medlemmars olika specialkunskaper och 
färdigheter med gemensamt fokus över vad som skall lösas i organisationen. De måste även 
ha en förståelse över hur de på bästa sett kan komplettera varandra. Detta skall mötas av att de 
anställda förstår att flera ledare inom samma organisation har samma ansvar och 
befogenheter. Vilket i stället kan leda till att dubbla budskap förmedlas från ledningen till de 
anställda och därmed urholkas förtroendet av det delade ledarskapet. En konkurrerande 
situation kan därmed uppstå där en ledare alltid måste stå tillbaka och säkerheten inför 
ledarnas arbetsuppgifter istället minskar och effekten går om intet. Slutligen och tillika den 

 
 
38 Döös, M & Wilhelmsson, L (2004) “Ute och inne i svenskt arbetsliv” 
39 Troiano, P (1999) ” Sharing the throne”  
40 Döös, M (2005) “Telefonsamtal 2005-08-20” 
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ursprungliga meningen med delat ledarskap är att ledarnas individuella insatser skall erhålla 
ett högre värde tillsammans. Vi menar att problematiken finns i att tydligt vaska fram de 
verkliga effekterna och samtidigt bevaka priset för de till synes erhållna effekterna.  
 
Vi utgår från att när ledningen beslutat sig för att dela ledarskapet lika, sker detta i syfte att 
skapa ett lyckosamt koncept. Vi utgår även ifrån att ledningen vill erhålla något utöver det 
optimala i det delade ledarskapet. Möjligen är inte ledarna medvetna om vilka verkliga 
effekter som uppstår i förhållande till de avsiktligt planerade. Vi förmodar dock att ledarna 
har en föreställning om vilka effekter de önskar. Ovan förda tankegång leder oss till att utröna 
hur de av ledningen planerade effekternas utfall förhåller sig i förhållande till det verkliga 
utfallet.  
 

1.4 Syfte 
Vårt syfte med uppsatsen är att ur ett ledningsperspektiv se vilka verkliga effekter delat 
ledarskap leder till. Vi vill via en utvärdering se om de av ledningen förväntade effekterna 
leder till de verkliga effekterna vi kunde se.  
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2.1 Empiriska förutsättningar för delat ledarskap 
Många människor tenderar att tro att delat ledarskap är en enkel lösning som är lätt att 
tillämpa menar Holmberg et al41. Författarna anser att det kan vara en fördel att det i dagens 
ledarskapsdebatt tas upp att allt fler väljer att tillämpa delat ledarskap. Detta minskar 
skepticismen som många har om det delade ledarskapet samtidigt som det framställs att det är 
praktiskt möjligt att tillämpa denna konstellation av ledarskap. Men baksidan av det hela är att 
många tror att:  

”Vi gör bara som X och Y så lyckas vi42.” 
 
Sally har något liknande uppfattning och menar att delat ledarskap kräver genomtänkthet 
innan det börjar tillämpas i praktiken43. När han reflekterar bakåt i tiden så långt till som till 
romartidens konsuler drar han slutsatser till vår tid och anger dock att följande regler och 
principer är avgörande för ett fungerande delat ledarskap:  
 

 ledarna tillsätts och avgår ihop 
 ingen möjlighet för övergång till enskilt ledarskap 
 har en uppgiftsfördelning som innebär jämlik vikt och ära 
 två ledare som arbetar som ett ämbete,  
 ledarna ingår i ett maktdelande system 
 har formell vetorätt mot varandras beslut 
 en delande ledare måste kunna offra det egna 
 talar aldrig illa om den andre inför någon annan  
 framgångsrika par drar fördel av tvåfalden 
 tillämpar viss grad av självförnekelse och ödmjukhet. 

 
Även O´Toole et al betonar vikten av att delande ledare rekryteras ihop och menar att det 
finns ett ytterligare antal grundläggande förutsättningar som bör existera för det delade 
ledarskapet skall fungera44. Vilka de exakt menar och vilken betydelse dessa har samt hur 
även andra forskare/författare ser på dessa kommer vi att fördjupa oss i och beskriva 
utförligare nedan: 
 

2.1.1 Lämplig arbetsmetodik 
Katzenbach har tillsammans med Smith genom omfattande studier av ledningsteam kommit 
fram till att hur väl ett team fungerar är helt beroende av vilken inställning individerna har när 
de initierar och utvecklar teamwork45. De menar också att ett framgångsrikt teamarbete inte 
styrs av någon universell uppsättning principer som är tillämpliga på alla situationer och för 
                                                 
 
41 Holmberg, K & Söderlind, E (2004) "Leda genom att dela - om delat ledarskap i praktiken" 
42 Ibid 
43 Sally, D (2002) “Co-leadership: lessons from republic Rome” 
44 O´Toole, J. Galbraith, J & Lawler, E E I (2002) ”When two (or more) heads are better than one: The promise and pitfalls 
of  shared leadership” 
45 Katzenbach, J & Smith, D (1998)“The Wisdom of Teams" 
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alla typer av teamarbete. Katzenbach et al poängterar att den rätta strukturen är beroende av 
vad laget ska uppnå. Holmberg et al menar dock vidare att en del frågor kan ha stor betydelse 
medan andra mindre, men att vissa har en särställning som exempelvis strategin för 
verksamhetens mål på kort och lång sikt46. De förklarar att detta är ett område som ledarna 
alltid måste ta ett gemensamt ansvar för. Även Eales-White påpekar att det är viktigt att som 
ledare ha en klar föreställning om det lyckade resultatet och att detta kräver samverkan mellan 
ledarna47. Han menar att om ledarna vet vart de vill komma och hur de känner igen 
framgången blir det därmed lättare att åstadkomma den.  
 
Katzenbach menar att oavsett arbetssätt och nivå i företagshierarki är det viktigt att 
individerna i ett ledningsteam avsätter tid till att gemensamt utföra arbete48. Han menar att ju 
mindre tid som avsätts, desto mindre troligt att något arbete utförs. Författaren påpekar vidare 
att visserligen behövs det alltid sammanträden som är strikt strukturerade, sådana möten ska 
fungera som effektiva forum för att verkställa viktiga delar av en ledningsgrupps uppgifter. 
Han menar att det är även viktigt att överväga annorlunda typer av möten, det vill säga en del 
strikt och en del helt öppna. Detta för att kunna passa skilda problem och prioriteringar, för att 
på sätt utnyttja teamets prestationsförmåga optimalt.   
 
Enligt Lind et al är det lämpligt att satsa på minsta möjliga antal individer i teamet49. Allt 
eftersom teamet växer i storlek uppstår ofta problem att agera tillsammans. De menar att det 
är svårare att bygga en bra ledningsanda om det är alltför många involverade. Svårigheten att 
säkerställa att alla har ett gemensamt mål, tar ett gemensamt ansvar och arbetar gemensamt 
för att uppnå målen kan vara förekommande.  
 

2.1.2 Tydlig kommunikation 
Döös et al anser att en viktig och grundläggande nyckelfaktor när det gäller delat ledarskap är 
en fungerande kommunikation inom organisationen och mellan ledarna som delar på 
ledarskapet50. Enligt de kan dock kommunikationen i ett delat ledarskap ses som 
fyrdimensionell medan i ett enskilt ledarskap tredimensionell. Det vill säga en ensam ledare 
hanterar relationer åt tre håll, för överordnade ledare är relationen uppåt, likvärdiga ledare ger 
relationer i sidled och underordnande ger relationer nedåt. Men förutom dessa relationer 
innebär det delade ledarskapet att hantera sina egna relationer sinsemellan. Ledarna måste 
med andra ord kommunicera dels var och en med varandra, dels gemensamt med 
underlydande, med jämställda och överordnande, menar Döös et al. För att detta ska fungera 
menar de vidare att tydligheten har en betydande roll i hela denna kommunikationsprocess. 
Det vill säga om ledarna inte är tydliga mot varandra kan det oftast leda till missuppfattningar 
som i sin tur kan även ha negativ inverkan på de övriga medarbetarna i organisationen.  
O´Toole et al menar också att tydligheten är av yttersta vikt om ledarna skall kunna framstå 
som trovärdiga och bygga ett förtroende till sina medarbetare51. Det krävs därför att ledarna 

 
 
46 Holmberg, K & Söderlind, E (2004) "Leda genom att dela - om delat ledarskap i praktiken" 
47 Eales-White, R (1996) “Bygg ditt team” 
48 Katzenbach, J (1998) ”Ledningsteam” 
49 Lind, J-I & Skärvad, P-H (1997) ”Nya team i organisationernas värld” 
50 Döös, M & Wilhelmsson, L (2003) “Ute och inne i svenskt arbetsliv” 
51 O´Toole, J. Galbraith, J & Lawler, E E I (2002) ”When two (or more) heads are better than one: The promise and pitfalls 
of  shared leadership” 
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framför allt kan kommunicera sinsemellan och förstå varandra, samt att de är överens om 
grundläggande föreställningarna gällande deras funktion som ledare.  
 
Allen et al har något liknande uppfattning och menar att en fungerande internkommunikation 
är grunden till ett bra arbetsklimat medan en negativ eller utebliven kommunikation mellan 
ledarna kan medföra ökad otrygghet samt leda till rykten och sjunkande motivation52. Enligt 
Döös et al är det inte bara kommunikationen mellan ledarna som är avgörande utan en 
betydande faktorn är hur denna kommunikation förmedlas vidare till de anställda53. Det vill 
säga för underställda som får veta att de plötsligt har flera ledare. Det kan lätt infinna sig 
frågor om vem som fattar beslut och vem de skall vända sig till i olika situationer. Av denna 
anledning anser de att det är viktigt att redan i början kommunicera ut till de underställda 
vilken inverkan det delade ledarskapet har på dem samt vad det delade ledarskapet innebär för 
hela organisationen. Holmberg et al menar att en ledare som uttalar sig om en sak men visar 
något helt annat i handling förlorar trovärdighet och uppfattas oftast som otydlig54. 
Medarbetarna påverkas i mycket högre grad av det som visas i handling än av det som 
exempelvis skrivs i ett dokument. Det är därför viktigt att ledarna som delar på ledarskapet 
inte bara gör gällande i ord att de är jämlika med samma status och makt utan är det är viktigt 
att det även avspeglas i den dagliga handlingen. Nödvändighet av ett utbyte av information i 
två riktningar för att främja personalens arbetsvillighet framhålls även av Leyton55. Eisenhardt 
et al förtydligar resonemanget och beskriver att vikten av generös information är knepet för 
att på så vis erhålla fler alternativ som leder till berikade debatter56. Leyton menar att för att 
erhålla en fungerande organisation är det viktigt att ledarna söker upp de anställda, lyssnar på 
dem och försöker förstå deras inställning57. Om kommunikationen inte uppmuntras i dessa 
rinktingar menar författaren att stora tillgångar i fråga om skicklighet och intelligens går 
förlorade. Enligt Bäckström handlar det att avsiktigt skapa en kommunikativ infrastruktur 
som stöder utveckling av kompetenta relationer58. Han menar att därmed blir ledarens uppgift 
att undanstödja för självständiga medarbetares kreativitet än att styra och kontrollera med 
administrativa regler. Självgående medarbetare som får göra misstag och därigenom lära av 
sina misstag utvecklar konstant ny kompetens som i sin tur har positiv inverkan på de övriga 
individerna i organisationen, menar Bäckström. 
 

2.1.3 Relationen ledarna emellan 
Enligt Allen et al är relationen mellan ledarna en grundläggande faktor som måste fungera i 
ett delat ledarskap59. De menar att en förtroendefull relation mellan ledarna skapar en kreativ 
dynamik som bearbetar problem och skapar bättre förutsättningar för det fortsatta delandet. 
Enligt Döös et al består en god relation av tre grundstenar, nämligen gemensam grundsyn, 
prestigelöshet och ömsesidigt förtroende och utgör enhetligt agerande samt entydig och rak 
kommunikation med omgivningen60.  

 
 
52 Allen, L. Wright-Morton, L & Tianyu, L (2003) “Shared leadership” 
53 Döös, M & Wilhelmsson, L (2003) “Ute och inne i svenskt arbetsliv” 
54 Holmberg, K & Söderlind, E (2004) "Leda genom att dela - om delat ledarskap i praktiken"  
55 Layton, A C (1970) “Att kommunicera” 
56 Eisenhardt, K M.  Kahwajy,L J & Bourgeois III L J (1997) “How teams have a good fight” 
57 Layton, A C (1970) “Att kommunicera” 
58 Backstöm, T (2003) ”Förnyelse på svenska arbetsplatser – balansakter och utvecklingsdynamik” 
59 Allen, L. Wright-Morton, L & Tianyu, L (2003) “Shared leadership” 
60 Döös, M & Wilhelmsson, L (2003) “Ute och inne i svenskt arbetsliv” 
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 Gemensam grundsyn 
 
Lambert et att menar att i de flesta organisationerna finns det stora möjligheter till att forma 
ett personligt ledarskap som utgår från sin egen, det vill säga sin privata syn på ledarskap61. 
När det gäller delat ledarskap menar han att det är oerhört viktigt att ledarna delar denna syn 
med varandra så att de agerar kompatibelt. Författaren menar att en förenad människosyn 
förenklar diskussioner och ger bättre förutsättningar och ökad möjlighet till att göra egna 
ställningstaganden, det vill säga när ledarna måste fatta beslut på egen hand. O´Toole et al 
menar däremot att i och med en hel del av delat ledarskap på VD-nivå kommer från 
sammanslagningar av företag kan det medföra särskilda förutsättningar, sådana som inte är 
gynnsamma för delandet62. Författarna menar att när två ledare kommer från två olika 
företagsstrukturer minskar sannolikheten för att de ska ha en gemensam grundsyn på 
organisationen eftersom de kommer från olika erfarenhetsvärldar. O´Toole et al påpekar 
vidare att detta kan i sin tur ha negativ inverkan på det delade ledarskapet. Det vill säga om 
ledarnas värderingar skiljer sig avsevärt krävs det därmed ständig kontroll av enskilda 
ställningsantaganden. Detta leder till att det blir lätt att förutse problem i form av konflikter 
som skapar ineffektivitet och medför att ledarna uppfattas som oklara och tvetydliga. 
Holmberg et al menar däremot att det inte alltid behöver betyda att de som delar på 
ledarskapet har en gemensam grundsyn redan i första början utan det kan även finnas fördelar 
med att ledarna är olika i vissa aspekter63. Författarna menar att det viktiga är att ledarna är 
medvetna om likheterna och olikheterna för att på så sätt kunna dra nytta av fördelarna. Det 
vill säga hitta en gemensam och tillräcklig stor nämnare för att vidareutveckla en tydlig 
riktning. Författarna bekräftar argumentet genom följande: 
 
”Det är således i relationerna mellan individer som olikheter i egenskaper och förmågor ger 
dynamik och bidrar till personlig utveckling och kvalitet i utförandet av arbetsuppgifter64.” 

 
 Förtroende 

 
Sally förklarar att en god relation utgörs av det ömsesidiga förtroende som ledarna känner för 
varandra65. Han påpekar vidare att en känsla av tillit samt själva situationen att det är fler som 
delar på ledarskapet kan göra att det känns enklare att angripa obehagliga problem. Denna 
sammanslagning ökar modet samt förbättrar klimatet i organisationen. Enligt Robbins är 
klimatet i organisationen av stor betydelse och förtroendet till varandra ökar villigheten till att 
samarbeta. Författaren menar att med dåligt förtroendeklimat börjar medlemmarna att bevaka 
varandras arbete, uppträdande och se till ingen dra fördel av någonting66.  Jacobsen et al 
menar vidare att förtroende kan fungera som en ”lågkostnadskontroll”67. Det behövs då inte 
användas stora resurser i efterhand för att kontrollera om individerna talar sanning eller utför 
arbete på det sättet de har sagt att de ska göra. Om förtroende saknas kan detta förorsaka 
missförstånd eller frambringa att parterna motarbetar varandra istället för enhetligt stäva 

 
 
61 Lambert-Olsson, H (2004) “Delat ledarskap - om äkta och oäkta dubbelkommandon” 
62 O´Toole J, Galbraith J & Lawler, E E I (2002) ”When two (or more) heads are better than one: The promise and pitfalls of    
shared leadership” 
63 Holmberg, K & Söderlind, E (2004) "Leda genom att dela - om delat ledarskap i praktiken"   
64 Ibid   
65 Sally, D (2002) “Co-leadership: Lessons from republic Rome” 
66 Robbins, S P (2002) ”Essentials of organizational behaviour” 
67 Jacobsen, D. I & Thorsvik, J (2002) ”Hur moderna organisationer fungerar” 
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tillsammans mot företagets uppsatta mål. Enligt en undersökning vid arbetsinstitutet har Döös 
et al kommit fram till att bristande förtroende kan vara en av orsakerna till att konflikter och 
irritation inträffar, samt oenighet som påverkar ledarparets trovärdighet i negativ 
bemärkelse68. För att motverka dessa konflikter och irritationer menar de vidare att det är 
viktigt att kommunikationen är rak och fungerande samt att ledarna är öppna mot varandra. 
 

 Prestigelöshet 
 
Slutligen noteras det att ledarna måste vara öppna och prestigelösa mot varandra menar Doyle 
et al 69. De förklarar att ledarna i ett delat ledarskap måste vara beredda att dela en position 
med varandra både i framgång samt motgång. Lambert menar att utan total jämställdhet kan 
ett äkta dubbelkommando, det vill säga ett framgångsrikt delat ledarskap knappt utövas 
överhuvudtaget70. Om en av ledarna i ett delat ledarskap uppfattas som ”nummer två” tappar 
denne snabbt auktoritet och tenderar att automatisk bli anonym. Det vill säga 
dubbelkommandon tenderar då att övergå till enkelkommandon, menar han och därigenom 
har det delade ledarskapet förlorat sitt syfte. 
 

2.2 Önskade effekter vid delat ledarskap 
Hittills har våra teorier beskrivit vad som krävs för att få ett delat ledarskap att fungera. Men 
vad är det ett fungerande delat ledarskap skall uppnå, det vill säga vad utvinner delat 
ledarskap egentligen för organisationen? 
 
Pearce et al menar att delat ledarskap syftar till självstyrande grupper, det vill säga att 
ledarskapet är delegerat till en grupp utan ledare71. Istället för att ses som ett attribut för några 
få i toppen menar Badaracco att delat ledarskap är en företeelse som ska genomsyra alla 
nivåer inom en organisation72. Käufer et al menar däremot att delat ledarskap syftar till 
speciella interaktioner i relationerna, det vill säga de leder till lärande för individ samt 
organisation73. Enligt dem skapar det delade ledarskapet nya bilder av ledarskapets ”vem” och 
”var”. Detta genom att fokusera på behovet av distribuerade ledaruppgifter och ledaransvar 
som sträcker sig uppåt, neråt samt tvärsöver organisationen. Lave et al menar dock att delat 
ledarskap kan ses som en social process med karaktärsdrag som månginriktad, dynamisk samt 
som en kollektiv aktivitet som är inbäddad i det kontext där den förekommer74. Katzenbach 
anser vidare att ledarna som delar på ledarskapet kan beskrivas som ett ledningsteam. Ett team 
som består av en grupp individer, med kompletterade färdigheter som är engagerade i ett 
gemensamt syfte och mål, som arbetar i samma riktning och som känner ett ömsesidigt ansvar 
för att uppnå uppsatta målen75. Allen et al har något liknande uppfattning och beskriver det 
delade ledarskapet enligt följande: 
 

 
 
68 Arbetsinstitutet (2003) ”Två blir starkare än en” 
69 Doyle, M E & Smith, M K (2003) ”Shared leadership” 
70 Lambert-Olsson, H (2004) “Delat ledarskap - om äkta och oäkta dubbelkommandon” 
71 Pearce, C L & Congel J A (2002) “Shared leadership: reframing the hows and whys of leadership” 
72 Badaracco, J (2001) ”We don’t need another hero”  
73 Käufer, K & Fletcher, J K (2001) ”Distributed leadership” 
74 Lave, J & Wenger, E (1991) ”Situated learning legitimate peripheral participation”  
75 Katzenbach, J (1998) ”Ledningsteam”  
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”Shared leadership as the co-creation of an environment by a group of individuals, 
organizations, and communities with the intent to accomplish a common vision and 

collaborative goals76.” 

2.2.1 Arbetsfördelning 
Enligt O´Toole et al framhålls det att arbetsuppgifterna i ett delat ledarskap bör eller måste 
vara uppdelade77. De menar att detta är krav som ställs från underställda och medarbetare när 
ett delat ledarskap införs. Holmberg et al menar däremot att det inte finns någon universal 
lösning på hur ledarna ska strukturera sitt arbete78. De förklarar att det finns många sätt att 
dela arbetet mellan sig och utöva det delade ledarskapet, från att arbeta mycket integrerat, till 
att dela upp bitarna mellan sig och bara ha en liten del. Eftersom varje enskilt ledarpar är en 
unik konstellation måste man hitta sitt eget sätt att leda och hantera det delade ledarskapet. 
Holmberg et al menar att det delade ledarskapet bygger på de unika förutsättningarna just de 
ledarpar och dess verksamhet har. 
 
Enligt Katzenbach är det dessutom viktigt för varje team att forma sin egen arbetsmetodik 
med utgångspunkt från individers olika specialkunskaper och färdigheter79. Han menar att 
teams arbetsmetod är av grundläggande karaktär för hur effektivt teamet kan utnyttja 
individernas speciella kompetens för att förbättra gruppens kollektiva arbetsinsats. För att 
upprätthålla ett ledningsteams prestationskraft måste uppgifterna upplevas som meningsfulla 
av varje individ som ingår i teamet. Team medlemmarna måste vara lika engagerade i sin 
arbetsmetodik som i teamets syfte och målsättning. Wisén et al menar däremot att det kan 
vara en fara med att arbetsfördela slentrianmässigt, det vill säga genom att ge uppgifter till 
den som råkar känna till mest om ett specifikt sakområde80. Författarna menar att det är minst 
lika viktigt att uppmärksamma intresset för olika uppgifter då intresse och motivation är 
viktigt att ta hänsyn till vid denna arbetsfördelning. Det gäller att göra en avstämning så att 
alla känner att arbetsfördelningen är acceptabel. Detta är känsligt och kräver ett stort mått av 
öppenhet från ledarna och alla måste vara beredda på att ge likaväl som att ta menar de. 
Holmberg et al menar också att om uppdelningen av arbetsuppgifterna sker på så sätt som att 
det ges en specifik uppgift till den som har mest erfarenhet kan detta i sin tur leda till negativa 
effekter81. Det vill säga det finns risk att en sådan uppdelning leder till överdriven nit och 
slentrianmässiga lösningar samt förlorad möjlighet till nytänkande och effektiviseringar. 
Doyle et al påpekar dock att atmosfären i organisationen är av avgörande betydelse vid delat 
ledarskap och dess arbetsfördelning då de menar att:  
 

”If there’s openness and sharing……you can deal with things. But if the climate is not set, 
people won’t share and things are harder to deal with82.” 

 
Pearce et al påpekar att hur uppgifterna fördelas är beroende på hur många personer det är 
som delar på ledarskapet83. För att det ska vara en jämlik och rättvis arbetsfördelning anser 

 
 
76 Allen, L. Wright-Morton, L & Tianyu, L (2003) “Shared leadership” 
77 O´Toole, J. Galbraith, J & Lawler, E E I (2002) ”When two (or more) heads are better than one: The promise and pitfalls 
of  shared leadership” 
78 Holmberg, K & Söderlind, E (2004) "Leda genom att dela - om delat ledarskap i praktiken" 
79 Katzenbach, J (1998) ”Ledningsteam”  
80 Wisén, J & Lindblom, B (2000) “Effektivt projektarbete” 
81 Holmberg, K & Söderlind, E (2004) "Leda genom att dela - om delat ledarskap i praktiken" 
82 Doyle, M E & Smith, M K (2003) ”Shared leadership” 

 
 

22



Delat ledarskap 
– En utvärdering av de verkliga effekterna 

 

                                                                                                                                                        

författarna att det är vanligt förkommande och mest lämpligt att högst fem ledare ingår i ett 
delat ledarskap. Om det är för många som delar på ledarskapet kan detta leda till att samspelet 
och kommunikationen blir mer komplicerad, samt att risken är stor för att fler blir passiva, 
tysta och hamnar utanför. Nackdelen med för få ledare i ett delat ledarskap är däremot risken 
med begränsningar vad det gäller den sammanslagna kunskapen och erfarenheten. De 
förklarar vidare att det är orsaken till att ett rimligt antal ledare ingår i ett delat ledarskap. 
 

2.2.2 Kompetensutveckling och lärande 
Börjesson et al menar att de effekter som är mest karaktäristiska för det delade ledarskapet är 
kompetensutveckling och lärande84. De anser att det delade ledarskapet skapar en vidare 
kompetens samt skapar bättre förutsättningar för lärande i jämförelse med sololedarskap, 
vilket i sin tur genererar bredare ledarskap. Det klargör att ledarna som delar på ledarskapet 
kompletterar varandra både bakgrunds-, utbildnings- och personlighetsmässigt. Även 
Wilhelmsson anser att ett delat ledarskap ger möjlighet till att kombinera ihop större 
kompetens än i exempelvis ett enskilt ledarskap85. Hon menar vidare att delat ledarskap 
dessutom ger möjlighet till att välja flera olika typer av människor. Detta anses vara ett bra 
sätt att skapa utrymme för att lära känna varandra samt dra nytta av varandras erfarenheter 
och därefter skapa en gemensam plattform att leda utifrån.  
 
Förmågan att lära nytt och att ständigt utveckla sin kompetens menar Poltis är viktig för både 
individen, organisationen och samhället86. Han anser att hur människor utnyttjar sina 
möjligheter och förmågor att lära, hur de tar eget ansvar för att ständigt utveckla sin 
kompetens, har en betydande påverkan på möjligheterna att arbeta och utvecklas. Blake et al 
har något liknande uppfattning och menar att individuella begåvningar är nödvändiga för att 
en organisation ska nå framgång, men att på senare tid har det visat sig att de individuella 
förmågorna i bästa fall är dåligt utnyttjade och i värsta fall bortkastade87. Nyckeln till detta 
menar Blake et al är samverkan som fungerar bättre om synergi råder i skapandet av visionen 
för att på så sätt generera ett ägandeskap och skapa gemensamma lösningar med bästa möjliga 
kvalitet. Politis påpekar dock vidare att det inte alltid behöver betyda att då fler personer är 
förknippade med exempelvis samma uppgift eller samma position att det per automatik leder 
till bättre resultat88. Författaren menar dock att det handlar också om att ledarna ska kunna 
skapa ett klimat där de uppmuntrar att dela med sig av sin kunskap eller ta till sig när det 
krävs. Öppet klimat involverar mänsklig interaktion och uppmuntran till delaktighet i beslut 
som positivt relaterar till kunskapsförvärvande medan ett dåligt klimat hindrar 
kompetensutveckling och lärande menar han.  
 
Enligt Senge tillkommer däremot nästan alla viktiga beslut i en grupp, det vill säga att 
besluten antingen tas i grupp eller att gruppen fordras för att i praktiken genomföra ett beslut 
som fattas av enskild individ89. Han menar att den individuella inlärningen ibland kan sakna 
betydelse för den organisatoriska inlärningen och att en enskild individ kan därigenom lära sig 

 
 
83 Pearce, C L & Congel, J A (2002) “Shared leadership: reframing the hows and whys of leadership” 
84 Börjesson F & Ljung M (2003) ”Delat ledarskap – en framtida modell?” 
85 Wilhelmsson, L (2003) ”Förnyelse på svenska arbetsplatser –balansakter och utvecklingsdynamik” 
86 Poltis, J D (2001) "The relationship of various leadership styles to knowledge management” 
87 Blake, R et al (1998) ”Teamwork! Utveckla ledarskap och samverkan som gör gruppen framgångsrik” 
88 Poltis, J D (2001) "The relationship of various leadership styles to knowledge management” 
89 Senge, P (2000) ”Den femte disciplinen” 
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en mängd nya saker utan att det påverkar organisationen. Däremot inlärning som sker i en 
grupp påverkar organisationen på ett positivt sätt och nyblivna kunskaper kommer till 
användning och erfarenheterna sprids till de andra. Genom denna delaktighet når gruppen 
samverkan på ett helt annat sätt än vad varje individ klarar på egen hand. Katzenbach et al 
utvecklar detta ytterligare och menar att högpresterande arbetslag gör att fler kunskaper och 
färdigheter används vid lösandet av olika verksamhetsproblem vilket ökar lösningarnas 
kvalitet90. Författarna sammanfattar sitt resonemang genom att utrycka sig enligt följande: 
 

”Gruppen är den grundläggande prestationsenheten i de flesta organisationer. I den 
sammansmälter flera personers färdigheter, erfarenheter och kunskap samman. Gruppen är 

av det naturliga komplement till det individuella initiativ och prestationer, eftersom den 
skapar högre nivåer av engagemang gör uppnåendet av gemensamma mål91.” 

 

2.2.3 Öppen arena för kommunikation 
En annan viktig effekt i det delade ledarskapet menar Döös et al är ledarnas förmåga att skapa 
en öppen kommunikation92. Som vi beskrev ovan sker kommunikationen för en ledare i 
vanliga fall åt tre håll, det vill säga underlydande –neråt, överordnade – uppåt, jämställda – åt 
sidan, förutom den externa kommunikationen. När det gäller kommunikation vid delat 
ledarskap så uppstår en dimension till och det är internt mellan de ledare som delar på 
ledarskapet. Denna dimension är av stor betydelse för att ledarna ska ha möjlighet att prata 
igenom frågan och för att kunna vara tydliga mot sina medarbetare. Författarna påpekar dock 
vidare att det inte går att bara ta för givet att då denna dimension uppstår att detta leder till 
bättre kommunikation utan tydligheten ledarna emellan anses vara en viktig förutsättning.  
Resonemanget förtydligas med bilden nedan: 
 

 
Figur 1: Kommunikationens utformning vid delat ledarskap - relationen inåt93. 

                                                 
 
90 Katzenbach, J & Smith, D (1998) ”The Wisdom of Teams” 
91 Ibid. 
92 Döös, M & Wilhelmsson, L (2003) “Ute och inne i svenskt arbetsliv” 
93 Holmberg, K & Söderlind, E (2004) "Leda genom att dela - om delat ledarskap i praktiken"   
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Wilhelmsson påpekar att ett delat ledarskap tvingar ledarna att konkretisera och förklara sina 
tankar inför varandra innan de förs vidare94. Det delade ledarskapet blir som ett filter vilket 
leder till mer genomtänkta resultat, menar hon. Doyle et al anser att kommunikationen i ett 
delat ledarskap inte blir formell utan mer informell95. Det vill säga kommunikationen blir mer 
personlig och bygger ofta på snabbare kanaler som muntlig kommunikation ansikte mot 
ansikte. Emellertid uttrycker Troiano viss kritik gentemot kommunikationen vid delat 
ledarskap och menar att det finns risk att kommunikationen stannar kvar i processen och inte 
förmedlas på det sättet som det är tänkt96. Det vill säga nackdelen är att den ena ledaren tar för 
givet att den andre har förmedlat en viss information vilket denne inte har gjort menar han. 
Holmberg et al menar att då kommunikationen mellan ledarna är bristande kan detta skapa ett 
utrymme för missförstånd och dubbla budskap till personalen, vilket i sin tur har negativa 
effekter på trovärdigheten97. Enligt Hannagan spelar internkommunikationen en viktig roll i 
samspelet mellan ledarna98. Han menar att den är avgörande för att individens känslor och 
åsikter ska kunna komma till tals och vara något de kan agera efter.  
 

2.2.4 Snabbare och bättre beslutsfattande  
I och med att det delade ledarskapet består av fler personer som är insatta i organisationens 
angelägenheter skapas det enligt Döös et al möjligheter till att snabbare ”bolla” idéer och att 
fatta beslut99. Samtidigt påpekar de att kompromisser inte är att föredra bara för att få 
snabbare beslut utan det skapas också bättre förutsättningar för mer genompratade och 
genomtänkta beslut, vilket gör att ledarna känner sig mer tillfredställda vid beslutsfattandet. 
Badaracco åsyftar däremot en viss kritik mot det delade ledarskapet då denne menar att det 
delade ledarskapet är en tidskrävande och omständlig process som ledarna kan förlora på i 
längden100. Författaren menar att i och med att det är fler som delar på ledarskapet måste 
ledarna därmed hela tiden uppdatera varandra, vad som exempelvis har skett då den ena 
ledaren varit frånvarande, vilket är tidsödande. Vidare menar han att vid delat ledarskap tar 
det även längre tid att fatta gemensamma beslut. Det vill säga fler individer finner ofta olika 
vägar och har olika uppfattningar om saker och ting, vilket gör att den gemensamma och 
överenskommande vägen oftast blir längre. Jämfört med Badaracco har Holmberg et al dock 
en motsatt uppfattning och menar istället att ledarna som delar på ledarskapet har framför allt 
utrymme att tänka strategiskt inför framtiden101. Det vill säga då fler personer delar på en 
position blir det därmed lättare att hitta balans i sitt liv och motverka hög arbetsbelastning. 
Ledarna kan hjälpa varandra att hitta en gräns mellan arbete och fritid och därmed slippa 
fastna i brandkårsutryckningar, något som anses vara problematiskt vid det enskilda 
ledarskapet. Även Lind et al menar att tanken bakom ett team är att skapa mervärde, vilket 
gruppen gör när den fungerar som bäst102. De menar att ledningsteam skapar effekter som 
innebär att den individuella insatsen får ett högre utbyte.  
 

 
 
94 Wilhelmsson, L (2003) ”Förnyelse på svenska arbetsplatser –balansakter och utvecklingsdynamik” 
95 Doyle, M E & Smith, M K (2003) ”Shared leadership” 
96 Troiano, P (1999) ”Sharing the throne” 
97 Holmberg, K & Söderlind, E (2004) "Leda genom att dela - om delat ledarskap i praktiken"   
98 Hannagan , T (2002) “Management – concepts and practices”  
99 Döös, M & Wilhelmsson, L (2003) “Ute och inne i svenskt arbetsliv” 
100 Badaracco, J (2001) ”We don’t need another hero” 
101 Holmberg, K & Söderlind, E (2004) "Leda genom att dela - om delat ledarskap i praktiken"   
102 Lind, J-I & Skärvad, P-H (1997) ”Nya team i organisationernas värld” 
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2.2.5 Flexibilitet och tillgänglighet 
Holmberg et al menar att delat ledarskap också ger möjlighet till att arbeta mer flexibelt 
eftersom medarbetarna inte är beroende av en enda person103. De menar att ledarna har 
samtidigt både mer tid och bättre kompetens för att svara mot medarbetarnas behov och 
förklarar den ökade tillgängligheten genom att uttrycka sig enligt följande:   
 

”Chefer som delar är naturligtvis inte alltid på plats men chansen att hitta en chef i 
chefhörnan, få svar i telefonen eller få respons på e-post är dubbelt så hög104.” 

 
Börjesson et al utvecklar detta vidare och menar att organisationen heller inte blir lika fragil, 
det vill säga beroende av en och samma person, då en av ledarna kan ta ledarrollen på egen 
hand vid den andres frånvaro105. I sin studie betonar de dock att det finnas en risk då fler 
personer delat på ett ledarskap. Det vill säga risken med att ledarna främjar sig från 
medarbetare och istället företrädesvis vänder sig till varandra. Senge menar att det 
grundläggande kännetecknet för en ledningsgrupp som saknar rättning är att mycket energi 
slösas bort106. Han menar att det inte spelar någon roll hur hårt ledarna arbetar, om insatserna 
inte kommer gruppen tillgodo. Han talar om arbetsförmågor där alla i gruppen har ett 
gemensamt syfte och förståelse för hur gruppen kan komplettera varandra på bästa sätt. Det är 
nödvändigt att en stark individ ska vara en tillgång för gruppen. Men är rättningen dålig kan 
kraftfulla insatser från den enskilda gruppmedlemmen leda till kaos.  
 

2.2.6 Trygghet och mod 
Ett annat särdrag för det delade ledarskapet är att misslyckande blir mindre tungt att bära i och 
med att det är fler personer som står för resultat, medan goda resultat blir en ömsesidig 
egotripp, menar Döös et al107. Enligt Börjesson et al bedöms även organisationen vara mindre 
sårbar med fler frontfigurer som kan komplettera och täcka upp för varandra108. Döös et al 
menar däremot vidare att situationen med det ökade stödet ledarna följaktligen känner kan 
ibland vara en nackdel109. Stödet mellan ledarna kan uppfattas som starkt eftersom de är fler 
som står enade inför sina förslag och åsikter. Detta i sin tur kan ha negativ inverkan på de 
anställda och omgivningen. Det vill säga i och med att det plötsligt är fler som delar på en och 
samma position kan de anställda exempelvis känna en viss osäkerhet och rädsla då de behöver 
vända sig till ledarna. Lambert menar dock att ett annat problem som kan uppstå är att en av 
ledarna känner större trygghet och får mer uppmärksamhet än de övriga ledarna eller försöker 
helt enkelt någon av ledarna ta huvudrollen i det delade ledarskapet110. En sådan situation kan 
oftast leda till maktkoncentration som i sin tur kan frambringa konflikter mellan ledarna och 
vidare påverka det delade ledarskapet negativt. För att gemensamt arbeta med varandra kan 
det då finnas risk att ledarna istället motarbetar varandra och att det delade ledarskapet 
förlorar sitt syfte, menar Lambert.  
 

 
 
103 Holmberg K & Söderlind E (2004) "Leda genom att dela - om delat ledarskap i praktiken"    
104 Ibid.    
105 Börjesson F & Ljung M (2003) ”Delat ledarskap – en framtida modell?” 
106 Senge, P (2000) ”Den femte disciplinen” 
107 Döös M & Wilhelmsson L (2003) “Ute och inne i svenskt arbetsliv” 
108 Börjesson F & Ljung M (2003) ”Delat ledarskap – en framtida modell”? 
109 Döös, M & Wilhelmsson, L (2003) “Ute och inne i svenskt arbetsliv” 
110 Lambert-Olsson, H (2004) “Delat ledarskap - om äkta och oäkta dubbelkommandon” 
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2.3 Teoretisk sammanfattning 
Trots att det inte finns någon universallösning på hur ledarna ska strukturera sitt delade 
ledarskap krävs följaktligen genomtänkthet innan en samtidig rekrytering av alla ledare till ett 
delat ledarskap sker. Det är betydelsefullt för varje team att forma sin egen arbetsmetodik och 
arbetsfördelning med utgångspunkt från individernas olika specialkunskaper och färdigheter. 
 
Inställningen hos ledarna när de initierar och utvecklar delat ledarskap har avgörande 
betydelse, ledarna måste vara öppna och prestigelösa mot varandra. Relationen mellan ledarna 
vilar på tre grundstenar, nämligen gemensam grundsyn, prestigelöshet och ömsesidigt 
förtroende för varandra, detta i sin tur är baserat på en fungerande kommunikation. En 
förtroendefull relation mellan ledarna skapar en kreativ dynamik som bearbetar problem och 
skapar bättre förutsättningar med kompletterade färdigheter som är engagerande i ett 
gemensamt syfte och mål.  
 
Syftet och målet med delat ledarskap kan mycket grovt sett ses som ett extra filter vilket leder 
till mer genomtänkta resultat, det är en social process med karaktärsdrag som månginriktad, 
dynamisk samt som en kollektiv aktivitet som är inbäddad i den kontext där den förekommer. 
Det är således i relationerna mellan individer som olikheter i egenskaper och förmågor ger 
dynamik och bidrar till personlig utveckling, flexibilitet och kvalitet i utförandet av 
arbetsuppgifterna. Alltså kan delat ledarskap leda till högpresterande arbetslag som gör att fler 
kunskaper och färdigheter används vid lösandet av olika verksamhetsproblem vilket ökar 
lösningarnas kvalitet i beslutsprocesserna. Det vill säga kompetensutveckling och lärande är 
utmärkande för delat ledarskap men vi kan inte tydligt ringa in och definiera de verkliga 
följderna av att dela på ledarskapet.  
 
Vi har nu förklarat vilken teoretisk referensram vi kommer att röra oss inom. Våra 
nyckelbegrepp är arbetsfördelning, förtroende, prestigelöshet, flexibilitet, kommunikation, 
beslutsfattande, kompetens och lärande. Det är dessa som vi kommer att ha i åtanke då vi 
samlar vår empiri för att vidare få kännedom om vilka verkliga effekter delat ledarskap leder 
till. Det vill säga tanken är att ha dessa begrepp som ”glasögon” då vi utvärderar om de av 
ledningen förväntade effekterna leder till de verkliga effekterna.  
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METOD 

3.1 Metodiskt tillvägagångssätt 

3.1.1 Vi valde kvalitativ metod 
Från latin kommer ordet ”qualitas” eller kvalitativ som vi säger, vilket betyder beskaffenhet, 
egenskap eller sort111. 
 
Vi använde oss av kvalitativ metod för att få svar på vår frågeställning. Svensson et al menar 
att denna typ av metod syftar till att utforska företeelser, egenskaper eller innebörder112. Det 
är beroende av hur problemställningen ser ut om det är lämpligt att använda sig av den 
kvalitativa metoden. För att täcka vårt databehov ansåg vi att kvalitativ metod var att föredra 
framför kvantitativ metod därför att den översätter verkligheten till en form som för oss är i 
högre grad nyanserad. Vi menar att teorierna som förklarar delat ledarskap är i behov av 
högre nyansering och utveckling av de verkliga effekterna via en uppföljning. De förklaringar 
vi redan har av effekter har mätts allomfattande och relativt generellt, teorierna är inriktade på 
hur förutsättningarna skapas och mindre av det verkliga resultatet. Teorierna radar även upp 
fördelar respektive nackdelar med att dela ledarskapet lika. De menar att ledningsstrukturen 
måste vara den rätta, ett gemensamt syfte måste finnas, ledningen måste forma sin egen 
arbetsmetodik, alla måste bidra med sin kompetens mm. Kvalitativ metod lämpade sig då vi 
var intresserade av att få insikt i den speciella företeelsen, verkliga effekter i delat ledarskap 
som dessa företag tillämpar. Vi vill även se hur det visar sig. 
 
Ytterligare en anledning till att vi valde en kvalitativ undersökning var att respondenterna fick 
möjlighet att framföra synpunkter som inte skulle ha framkommit i en kvantitativ 
undersökning, eftersom den kännetecknas av förutbestämda svarsalternativ i intervjun och 
nyanser bortses därmed113. En kvantitativ studie blir användbar först när antalet tillfrågade är 
tillräckligt stort. Vi upptäckte på ett tidigt stadium att vi inte skulle finna många företag som 
tillämpade delat ledarskap för att det skulle bli en trovärdig kvantitativ undersökning. 
 

3.1.2 Utvärderingsstudie 
Vi valde att göra en utvärdering av det delade ledarskapet, det vill säga med denna studie 
undersöker vi sambandet mellan den ursprungliga tanken med det delade ledarskapet och det 
verkliga utfallet av det. Vi menar att vi studerar om avsedd effekt har uppnåtts, vi gör alltså en 
utvärdering om de av ledningen tänkta effekterna leder till ett önskat resultat.  
 
Att göra en utvärdering innebar vissa svårigheter. De företag vi undersökte hade genomgått 
olika mognadsgrader eftersom de hade tillämpat det delade ledarskapet olika länge. Vilket i 
sin tur innebar att vi inte mätte företagen vid exakt samma tid som respektive företag hade 
tillbringat i delat ledarskap. Detta i sin tur medförde att det blev svårt för oss att avläsa när 

                                                 
 
111 Svensson, P-G & Starrin, B (1997)”Kvalitativa studier i teori och praktik”  
112 Ibid. 
113 Eneroth, B (1984) ”Hur mäter man vackert” 
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några effekter över huvudtaget hade uppnåtts. Men vi gjorde vår studie i företagen under 
ungefär samma tidpunkt trots att de hade arbetat olika länge med delat ledarskap, eftersom 
inget alternativ fanns. Vi tillfrågade ledningen om förväntningarna och resultatet, men vi 
gjorde även en egen uppföljning av resultatet. Alltså utifrån vissa iakttagelser vid 
intervjugenomförandet kunde vi dessutom skapa oss en egen tolkning av deras delade 
ledarskap så som vi uppfattade det. Däremot deras ursprungliga förväntningar var inget vi 
kunde uppfatta utan endast beskriva förväntningarna som de redogjorde för oss.  
 
Avslutningsvis fastställer vi de verkliga utfallet av effekterna och jämför dem med de av 
ledningen ursprungligen avsedda. Varje fall är unikt i sig, men var och ett säger någonting om 
andra liknande situationer. Därmed blev vår ambition med dessa fall att kunna säga något om 
verkligheten utan att därmed göra generaliseringar som talar om vad delat ledarskap skulle 
kunna betyda för alla organisationer.  Vi gavs dock en god förutsättning att göra en jämförelse 
med verkligheten så som vi uppfattade den och återgav den. För att förenkla, har vi valt att 
göra en verbal utvärderingsmodell. Denna modell skall hjälpa oss att se vad ledarna velat 
uppnå och vad de tycker att de har uppnått: 

 

 
Figur 2: Verbal utvärderingsmodell som beskriver utvärderingens förlopp. 

3.1.3 Referensram 
Vår teoretiska referensram har vi funnit i litteratur, forskningsrapporter och artiklar. 
Litteratur, forskningsrapporter och artiklar hittade vi genom sökningar via databaser på 
högskolor och universitet. Databaser som vi använde oss av är AffärsData, Academic Search 
Elite, ArtikelSök, ArticleFirst, Libris, Hoover Online, Uppsök samt WorldCat. De 
delområden vi sökte efter var delat ledarskap med dess varianter, kompetensutveckling och 
lärande, kommunikation, tid/handlingsutrymme, gemensam grundsyn, förtroende och 
prestigelöshet.  
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Vi fick också hjälp av vår handledare med att hitta relevant litteratur. Även referenslistor i 
böcker och tidskrifter har gett oss råd över tillämpligt material. De befintliga och för oss 
betydelsefulla teorier vi valde i studien jämfördes med den empiriska data vi erhöll från vår 
undersökning. Lundahl menar att beroende av de teoretiska val vi gör påverkar de 
undersökningens perspektiv och angreppssätt114. Den teoretiska referensramen vi valde visade 
sig vara användbar när vi beskrev vårt problem och därmed problemformuleringen kring delat 
ledarskap. De centrala begrepp som ingår i vår teoretiska referensram är arbetsfördelning, 
förtroende, prestigelöshet, flexibilitet, kommunikation, beslutsfattande, kompetens och 
lärande. Då företeelsen delat ledarskap är ett förhållandevis nytt forskningsämne och eftersom 
vi i ett tidigt stadium märkt att det var svårt att finna teorier om just delat ledarskap har vi 
även använt oss av teorier om team och ledningsteam.  
 

3.1.4 Aktörsperspektiv 
Delat ledarskap kan ses ur olika perspektiv, t.ex. anställdas perspektiv eller 
ledningsperspektiv. Ericsson et al menar att det kan innebära en väsentlig skillnad om vi ser 
problem och frågeställningar ur företagsledningens eller ur de anställdas perspektiv i samband 
med en studie av ett företag115. I en studie uppstår inte frågorna av sig självt, menar de vidare, 
utan någon måste ställa dem. För vår del har vi valt den traditionella forskarrollen som styrs 
av uppfattningen att det vi känner till existerar innan vi observerar och analyserar. Vilket 
betyder att det delade ledarskapet alltså redan finns och för oss återstår att fråga, observera 
och analysera. Det är via ledningen som vi har studerat vår problemställning och det är 
ledningens verklighet så som de uppfattar den som vi redogör och beskriver i vår empiri. 
Förenklat menar vi att vi har frågat ledarna vad de velat uppnå och vad de i verkligheten 
tycker att de har uppnått med sitt delade ledarskap. Anledningen till att vi bara valde att se det 
via ledningen och inte ur de anställdas perspektiv är för att vi kände att studien skulle då bli 
för omfattande och ohanterlig. I och med detta valde vi att bara lägga fokus på 
ledningsperspektivet men istället koncentrera oss på flera företag än det var tänkt från början 
och därmed göra en djupgående undersökning på dessa organisationer.  
 
 

3.2 Praktiskt tillvägagångssätt 

3.2.1 Vårt val av studieobjekt 
Att finna organisationer som tillämpar delat ledarskap inom ett ansenligt geografiskt område 
var komplicerat. Vi försökte samla tips och idéer från personer i och utanför vår omgivning i 
sökandet efter organisationer med just denna ledningsstruktur. Efter en tids sökande fann vi 
fyra studieobjekt i södra Sverige.  
 
Vi fann följande: 
 

 Två aktiebolag som drivs av två ledare gemensamt. 

 
 
114 Lundahl, U & Skärvad, P-H (1999) ”Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer” 
115 Erikson, L T & Wiedersheim-Paul, F (1999) ”Att utreda forska och rapportera”  
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 Ett aktiebolag där ledningen består av fem ledare. 
 En omsorgsförvaltning inom kommunen där ledningen består av fyra enhetschefer.  
 Ett familjeägt aktiebolag där ledningen består av fyra ledare. 

 
Vi har valt att studera företeelsen delat ledarskap och detta gjordes genom intervjuer i 
ursprungligen tre organisationer. Vår ursprungliga idé om att smalna av datainsamlingen föll 
efter vi hade intervjuat endast tre organisationer. Dessa intervjuer gjorde empiriavsnittet lite 
för tunt. Vi fann att den empiri vi hade erhållit troligtvis inte skulle bli särskilt nyanserad, för 
att vi sedan skulle kunna göra en giltig analys. Detta gjorde i sin tur att vi valde att studera 
ytterligare ett företag för att på så sätt få ett bredare empiriskt material att utgå ifrån. Detta 
innebar att vi slutligen var i fyra organisationer för att samla in vår data.  
 
Endast en av verksamheterna är kommunal medan tre övriga är aktiebolag varav ett av dem är 
familjeägt. Den förvaltning i den kommunala verksamheten som vi studerade består av fyra 
ledare på mellannivå medan de övriga aktiebolagen har en VD i respektive verksamhet. Vi 
kan inte påstå att någon av de fyra verksamheterna påminner om varandra, de är unika var och 
en på sitt vis. De bedriver olika sakfrågor, de har olika antal anställda samt olika ägarstruktur. 
Den främsta anledningen till att vi valde just dessa företag var att de uppgav sig tillämpa delat 
ledarskap. Det som dessutom väckte vårt intresse när det gäller det första valda studieobjektet 
var att ledarna i den organisationen inte delade på ledarskapet från första början utan övergick 
till den konstellationen med tiden. Att ledarna i det företaget har olika bakgrunder var också 
något som på så vis blev intresseväckande. Däremot bakgrunden till valet av det andra 
företaget var något annorlunda. Alla ledare i det företaget har samma bakgrund, det vill säga 
alla ledare kommer från en stark hierarkisk organisation men valde istället att gemensamt 
bedriva en ny verksamhet och dela arbetsuppgifterna lika mellan sig. När det gäller det tredje 
valda studieobjektet fann vi det intressant för att det är en del av en kommunal verksamhet. 
Den här organisationen har lång erfarenhet av olika ledarskapsstilar då de agerat under en 
lång tid och fått erfarenhet av olika struktursammansättningar inom ledarskapet. När vi valde 
det sistnämnda företaget var vi medvetna om att det var ett mycket litet företag. Men trots 
detta menar vi att det är detta företag som har verkat längst tid i delat ledarskap och som 
aldrig har ifrågasatt ett byte av ledningsformen. Vi menar att de skapade delat ledarskap innan 
forskningen hunnit lyfta fram delat ledarskap allt för högt i ljuset och blev på så vis ett 
intressant studieobjekt.  
 

3.3 Förberedelser och genomförande av intervjuerna 

3.3.1 Vårt val av intervjumetod  
Vi använde oss av semistandardiserade personliga intervjuer för att undersöka vår 
problemställning. Fördelen med denna intervjumetod är att vi kan bygga upp ett förtroende 
under intervjuns gång och på det viset kunna erhålla mer kvalitativ data116. Vi menar att denna 
intervjumetod är en obunden form av metod som innebär att respondentens svar kan leda till 
nya frågor som till exempel, ”Kan du förtydliga det”?, ”Vill du utveckla det?” och därmed 
kan rikt datainnehåll erhållas117. Dock konstruerade vi ett frågeformulär med ett antal 

 
 
116 Lundahl, U & Skärvad, P-H (1999) ”Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer” 
117 Ibid. 
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förberedda frågor till varje respondent för att ringa in olika data som vi ville ha svar på, men 
vi anpassade frågeordningen efter hur samtalet utvecklade sig. Detta för att uppmuntra 
respondenten till att utveckla, förtydliga och beskriva intressanta svar som vi observerade och 
som därmed gav oss tänkvärd data.  
 
Alla de fjorton ledarna som innehar det delade ledarskapet i våra valda organisationer 
intervjuade vi individuellt. De svar vi erhöll från respondenterna användes som 
grundläggande data i denna uppsats. Vår primärdata består av intervjuer, som vi har 
genomfört  i de olika organisationerna. Intervjuerna har genomförts med samtliga ledare i 
samtliga organisationer, bortsett från en ledare som inte ville deltaga i intervjun. Vi lyckades 
inte heller påverka detta beslut. Respondenten uttryckte sig enligt följande:   

 
”Det får grabbarna ta hand om” 

3.3.2 Förberedelser inför vår intervju 
En fördel med personliga intervjuer är att vi då fick en personlig kontakt med 
intervjupersonerna. Men vi fäste även avseende vid att personliga intervjuer kunde vara 
förenade med vissa svårigheter och skapa osäkerhet hos respondenten, vilket vi 
uppmärksammade. Respondenten kan vara osäker på vad intervjuaren frågar om och rädsla 
över att ge fel svar kan uppstå118. För att undvika detta inledde vi intervjuerna med att förklara 
för respondenterna att det fanns inga ”rätta” svar till frågorna utan endast deras svar var de 
”rätta”. Detta skapade en bättre atmosfär och en mer positiv attityd med respondenterna vilket 
i sin tur underlättade genomförandet av intervjuerna.  
 
Vi började sedan med förberedelsefrågor av allmän karaktär för att sedan övergå till mer 
detaljstyrda frågor. Endast två av oss var närvarade vid intervjuerna och anledningen till att 
alla tre inte var delaktiga vid intervjutillfället var att intervjupersonen eventuellt kunde känna 
sig trängd eller pressad om fler personer närvarade samtidigt. Vi var även uppmärksamma på 
att vi som intervjuare omedvetet kan påverka respondenten under intervjuns gång med 
överflödigt tal, därför koncentrerade vi oss på att mestadels aktivt lyssna. Motivet till att vi 
valde att göra besöksintervjuer var att det går snabbt att genomföra dem, dessutom är 
bortfallet mindre i jämförelse med telefonintervjuer.  
 

3.3.3 Genomförande av intervjuerna 
Innan vi började intervjuerna förklarade vi intentionen med uppsatsen och vad respondentens 
medverkan kommer att ha för betydelse i vår undersökning. Vi frågade respondenterna om vi 
fick registrera intervjuerna med bandspelare, detta för att inte förbise viktiga detaljer under 
intervjun. Därmed var det upp till intervjupersonen själv att avgöra om denne godkände 
användandet av bandspelare. Två av de fem i den första organisationen godkände 
användandet av bandspelare. De andra tre motiverade sin ovilja till användandet av 
bandspelare på följande tre vis: 
 

 
 
118 Eneroth, B (1984) ”Hur mäter man vackert” 
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”Jag tycker inte om bandspelare” 
”Då kan ju det jag säger återges ordagrant” 
”Jag tycker att bandspelare är opersonligt” 

 
När vi skulle intervjua ledarna i nästa organisation ändrade vi dock våra planer av att 
registrera intervjuerna med hjälp av bandspelare. Vi tyckte att de respondenter som godkänt 
användandet av bandspelare intog en avståndstagande hållning till intervjun och vi blev 
oroliga att vi skulle förlora viktig data. För att avlägsna denna avståndstagande hållning valde 
vi istället att anteckna svaren vi erhöll från resterande av intervjuerna. 
 
Vi såg till att frågornas svar var så utförliga att de täckte vårt informationsbehov. Vi hoppades 
att med detta som bakgrund, kunde vi erhålla uppriktiga och uttömmande svar från 
respondenterna. Ur ett intervjuperspektiv var det en utmaning att vid ett och samma tillfälle 
fråga respondenterna om önskade effekter kontra uppnådda effekter. När ledarna hade 
initierat delat ledarskap gjorde de inte medvetna strukturerade val över vilka verkliga effekter 
de hade i åtanke att uppnå. Vi vill hellre mena att de hade visioner över vad det delade 
ledarskapet skulle leda till.  
 
Efter telefonsamtal med Marianne Döös, forskare i delat ledarskap vid arbetslivsinstitutet 
menar hon att forskare ofta har metodologiska problem som kan visa sig i att respondenterna 
är väldigt positiva och normalt inte vill tala om sina misslyckanden119. Vi instämmer med 
Döös och menar att det fanns en risk att denna uppsats snarare skulle likna en reklamkampanj 
för delat ledarskap istället för en kritisk beskrivning av ett verkligt utfall av delat ledarskap. 
Vi kunde känna det genom att alla ledare stod på en enad kant tillsammans och var svåra att 
tränga igenom på grund av deras homogena inställning och rädsla för att trampa någon av de 
andra ledarna på tårna. För att undvika detta försökte vi innan vi påbörjade intervjuerna att 
uppnå en så stor förförståelse som möjligt med våra valda organisationer. Vi gick även 
tillbaka till de företag vi redan hade intervjuat och ställde nya frågor. Detta gjorde att vi fick 
en mer kärnfyllt empiriskt material och lättare kom åt de svårkomliga aspekterna. Eftersom vi 
sökte data av hög tillämplighet föll även vårt val av att använda sig av bandspelaren. Detta 
eftersom vissa av de första respondenterna intog en avståndstagande hållning till intervjun och 
vi blev oroliga över att inte kunna gå djupare i deras delade ledarskap och därmed förlora 
väsentlig data. Vi anser därför att de intervjuer vi genomförde och den data vi erhöll är av hög 
tillämplighet.  
 

3.3.4 Sammanställning av intervjumaterialet 
När det gäller bandinspelningarna redigerades detta sedan under intervjudagen eller under 
dagen som följde, genom att en av oss lyssnade på bandet och justerat protokollet så att det 
stämde överens med vad som sades på bandet. Dessa bandinspelningar och protokoll har i 
efterhand utplånats på grund av integritetsskäl.  
 
I de fallen som vi inte hade använt oss av bandspelare prioriterade vi sammanställningarna. 
Eftersom vi endast hade våra anteckningar tyckte vi det var viktigt att behandla materialet 
fortast möjligt. Vi hade stor glädje av att vi varit två som hade antecknat parallellt med 

 
 
119 Döös, M (2005) ”Samtal via telefon 2005-08-20” 
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varandra, på så vis tror vi att vi inte har missat relevant data. I och med detta kunde vi också 
efteråt stämma av våra anteckningar med varandra och repetera vad som har sagt vid 
intervjuerna och på så sätt minska feltolkningar som kan ha förekommit vid skrivandet.  
 
Efter att intervjuerna var avklarade kategoriserades svaren vi erhöll. De svar vi erhållit från 
respondenterna vid intervjutillfället har vi alltså ”rensat” för att sedan se mönster, därmed har 
vi alltså reducerat informationen. Den data som vi sedan kategoriserat har vi använt för vidare 
bearbetning. Därefter skrev en av oss ner denna data i löpande text under respektive rubrik. 
Anledningen till att vi valde att skriva i löpande text var för läsvänlighetens skull. Vi försökte 
att inte tappa för mycket tid mellan intervjuerna och analysen för att på så vis erhålla ett så 
”levande” material som möjligt120. Direkt efter intervjuerna summerade vi de synliga 
intrycken vi fick från respondenterna, dessa intryck kompletterade vi övrigt intervjumaterial 
med.  
 

3.3.5 Analysmetod 
Då vi studerar det delade ledarskapet ur kvalitativt förfarande fann vi även en kvalitativ 
innehållsanalys som lämplig analysmetod121. Där vi först avlyssnade de inspelade intervjuerna 
samt därefter gick genom de övriga anteckningarna, transkriberades sedan alla dessa 
intervjuer till löpande text. Efter omskrivningen av intervjuerna läste vi grundligt igenom dem 
för att få en helhetsbild, en så kallad primär helhet. Ur denna helhet försökte vi sedan finna 
mönster. Dessa mönster är svaren från respondenterna på våra frågor.  
 
Därefter har vi jämfört de empiriska svaren med varandra med hjälp av vår teoretiska 
referensram. Vi har arbetat med att försöka bedöma de svar vi erhållit genom att vi har tolkat 
dem i förhållande till vår teoretiska referensram. Utgångspunkten har varit empirin men 
empirin måste förhållas till de teorier som finns inom ämnesområdet delat ledarskap för att på 
så vis skapa mening till studien.  
 
Vi har även försökt att se igenom svaren, om respondenten svarar en sak men ansiktsuttryck, 
gester och kroppsspråk säger något annat. Även andra händelser har väckt vår uppmärksamhet 
och vi har tagit med dessa när vi tolkat det delade ledarskapet i våra valda organisationer. Det 
vill säga varför tre av de fem ledarna i den första organisationen tagit avstånd från 
bandspelaren vid intervjugenomförandet eller varför den enda kvinnliga ledaren i den sista 
verksamheten valt att avstå att delta i intervjuprocessen.  
 
Slutligen var det alltså valet av våra teoriers innehåll med dess antagande om verkligheten 
som satte gränserna för hur tolkningen och analysen till sist blev. Enligt Eriksson et al är valet 
av teorier tillsammans med valet av perspektiv avgörande för hur vårt problem och 
frågeställningar uppfattas och därmed vilka slutsatser som drogs122. 

3.3.6 Vi blev positivt påverkade av delat ledarskap 
Undersökningar har som gemensam nämnare att de är påverkade av föreställningar och 
upplevelser som vi som undersökare har. Vi besitter grundläggande antaganden som 

 
 
120 Patel, R & Davidsson, B (1994) ”Forskningsmetodikens grunder” 
121 Dahlberg, K. Drew, N & Nyström, M (2001) ”Reflective liferesearch” 
122 Erikson, L T & Wiedersheim-Paul, F (1999) ”Att utreda forska och rapportera” 
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genomsyrar undersökningen och därigenom avslutningsvis även analys och slutsats. Den 
upplevelsen som kan ha påverkat oss i vår undersökning om delat ledarskap kan bero på det 
positiva bemötandet vi fick av alla respondenterna. Detta kan i sin tur ha medfört att vi 
omedvetet har förskönat arbetsformen delat ledarskap. Vi hoppas dock att vi lyckats lyfta 
medvetenheten kring dessa upplevelser till en synlig nivå och ökat förutsättningarna till att 
vara objektiva till den företeelse som vi undersökte.  
 
Vi som gjorde undersökningen har personliga referensramar som är präglade av vad vi har 
upplevt och vilka värderingar och fördomar vi har erhållit genom upplevelserna. De 
personliga föreställningar som färgat oss tre som genomförde undersökningen var influerad av 
våra olika upplevelser. Vi tre är präglade av de olika kulturer vi är uppväxta i, två av oss är 
från Sverige och en av oss är från Bosnien, den totalt olikartade arbetsbakgrund vi har, att vi 
är kvinnor, den femtonåriga åldersskillnad vi har och inte minst hur vi har tagit till oss det 
programmet vi studerat vid under fyra år, Informationsekonomi vid Blekinge Tekniska 
Högskola. Att vi är tre individer som präglas av olikartade bakgrunder och erfarenheter 
medförde att vi i denna uppsats hade fler infallsvinklar att utgå ifrån. Detta gjorde att vi oftast 
gick in i djupare diskussioner och analyserade uppsatsens förfarande ur flera olika perspektiv. 
Att vi kunde utbyta våra egna idéer och åsikter med varandra medförde även att kreativiteten 
ökade och den osäkerhet som förekom ibland reducerades.  
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EMPIRI 

4.1 Företag I - Presentation 
Företag I är lite speciellt då det egentligen finns två företag att ta i beaktande. Anledningen till 
detta är att ledarna vi valt att intervjua delar på ledarskapet i två företag. De äger alltså två 
företag gemensamt i vilka de delar ledarskapet solidariskt. Men vi kommer ändå att betrakta 
företag I som ett enda.  
 
Det första företaget är ett fastighetsbolag och det andra är ett entreprenad företag. Båda 
företagen har funnits i ungefär tio år och ledarna har delat på ledarskapet lika länge. En av 
ledarna har en bakgrund inom entreprenad och den andre har en bakgrund inom 
fastighetsbranschen. Från början fanns det inga anställda alls i företaget, utan all personal som 
fordrades hyrdes in externt. Men allt eftersom företagen har expanderat har tre anställda 
tillkommit. 
 

4.1.1 Tilltänkta effekter av delat ledarskap 
Anledningen till att dessa ledare valde att dela på ledarskapet var deras individuella 
kompetens inom sitt område. Från begynnelsen hade ledaren med fastighetsbakgrund tänkt ta 
hand om alla fastighetsärenden varpå den andre ledaren skulle ta hand om entreprenad 
ärendena. Men vartefter företagen har växt har den tänkta arbetsfördelningen suddats ut som 
de inledningsvis hade planerat. De har fortfarande för avsikt att ha kvar sin formella position 
men effekten har blivit den, att nu delar ledarna på alla ansvarsområdena förutom den 
administrativa delen som sköts av administrativ personal. Ursprungligen hade de själva tänkt 
sköta administrationen men upptäckte att administrationen var tidskrävande och dessutom 
behärskar de inte kompetensområdet. Meningen är att alla beslut skall fattas gemensamt och 
båda ledarna skall gemensamt hantera alla strategiska och operativa frågor. Som en av dem 
utryckte sig: 
 
”Man har alltid någon man kan bolla idéer med fram och tillbaka, vilket är en stor fördel och 

så ville vi ha det.” 
 
De förklarar vidare att det är just olikheterna i varandras personligheter som de efterlyste och 
som gör att en viss dynamik uppstår dem emellan i diskussionerna vilket i sin tur skall föra 
dem vidare till bättre grundade idéer. Respondenterna menar att en av anledningarna till att de 
valde delat ledarskap är att det skall bli ”högt till taket” när de debatterar. Det resulterar i 
högre kvalité på lösningarna av svårigheterna.  
 
Ledarna menar att deras delade ledarskap har för avsikt att skapa en konkurrensfördel på 
marknaden. Ledarna menar att de har hög kompetens inom sitt respektive område, vilket är 
tänkt skall leda till fördelar i deras företagande. Att det däremot inte skulle fungera att dela på 
ledarskapet var det ingen av dem som hade tänkt, snarare tvärtom. Det vill säga bägge två tog 
för givet att det skulle fungera utan att någon av dem hade prövat ledarskapsformen förut. 
Ledarna menar att de såg framför sig alla fördelar med denna arbetsform. Den största och 
mest avgörande tanken var att ledarna ville dela på allt, både fram- och motgångar, de menar 
att då kan det vara skönt att ha någon vid sin sida.  
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Sammanfattning av tilltänkta effekter 

Tillvaratagandet av den individuella kompetensen inom respektive område som skall 
utvecklas till en gemensam kompetens över varandras kunskapsområden. 
Gemensam hantering av strategiska och operativa frågor samt gemensam medverkan i alla 
beslut. 
Högre kvalité på lösningar av svårigheter med hjälp av den dynamik som uppstår dem 
emellan på grund av deras olikhet. 
Skapa konkurrensfördelar på marknaden via sitt delade ledarskap och den höga kompetensen 
som de innehar inom respektive område.  
Ledarna fungerar som ”en katalysator” för varandra. 

Figur 3: Tilltänkta effekter Företag I 

 

4.1.2 Det verkliga utfallet av det delade ledarskapet 
Utfallet av deras valda arbetsform har visat sig genom att kommunikationen på arbetsplatsen 
har ökat, det vill säga att det blir mycket mer resonemang på arbetsplatsen. Vi kan säga att en 
form av överkommunicering har etablerat sig i verksamheten. Vi kunde se det genom att 
samma ärende diskuterades upprepade gånger. En av ledarna menar att detta tar väldigt 
mycket tid, som de istället skulle ha lagt på viktigare ärenden. Men ledaren menar också att 
kommunikationen är nödvändig för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. Den 
andre ledaren menar att allt tar mer tid än tidigare. Med detta menar ledaren att då företaget 
har växt har andra och fler arbetsuppgifter smugit sig in, som mer administration i form av allt 
som rör den dagliga verksamheten. 
 
När vi resonerade runt beslutsfattande kunde vi märka att deras beslutsprocess är lång och 
segdragen. Det kan ta väldigt lång tid innan små ärenden har beslutats och ärendet skickas 
fram och tillbaka flera gånger. Detta uppfattades stundtals irriterande av ledarna men de hade 
inte hittat någon lösning på problemet.  
 
Den sista följden av det delade ledarskapet visade sig i att deras kompetens trots allt är 
personlig. Om en av ledarna är borta så menar den andre att det märks väl. De 
specialkunskaper den ene har kan inte den andre lära sig hur fort som helst. De menar att det 
trots allt är svårt att fylla upp och underlätta vid den andres frånvaro. Vi kunde alltså genom 
detta förstå att sårbarhet i verksamheten är påtaglig, när en av ledarna är frånvarande är även 
hälften av kompetensen i verksamheten frånvarande.  
 

4.2 Företag II - Presentation 
Företag II är ett entreprenad företag som specialiserat sig på elektronik, tele och data. Företaget 
är relativt nystartat men har ändå lyckats expandera under lågkonjunktur, då de från början var 
cirka 20 är de idag mellan 50-60 stycken anställda. Deras mål är att bli ledande inom sitt 
kompetensområde i södra Sverige.  
 
I företag II finns det fem ledare som gemensamt axlar ledaransvaret. Det finns dock en 
formell VD, en personalchef, en administrativ chef, en ansvarig för montering och en ansvarig 
för el och tele. Men i praktiken är dessa formella positioner utplånade och en total jämlikhet 
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mellan ledarna råder. I detta företag delar de gemensamt på ansvaret, vilket innebär att alla 
ledare är delaktiga i alla beslut och processer. Beslutsprocessen underlättas dessutom av det 
ojämna antalet ledare när meningsskiljaktigheter uppstår. Det ojämna antalet ledare är alltså 
ett medvetet val. Alla har sin formella position men alla andra arbetsuppgifter fördelas lika 
mellan dem. Det kan röra sig om allt mellan det administrativa till personalfrågor. Deras 
delade ledarskap betraktad i en mer kvalificerad form bygger på total lika delaktighet av alla 
ledare, men som undantag utryckte sig en av ledarna: 
  
”Administration och anställda tar mycket tid så vi har delat upp allt det mellan oss, vi har en 

viss del administration var och ett gäng gubbar var.” 
 

4.2.1 Tilltänkta effekter av delat ledarskap 
Anledningen till att dessa fem ledare valde delat ledarskap var att de alla tidigare kom från en 
organisation med en starkt hierarkisk struktur. Deras tidigare arbetsform innebar att de var 
uppdelade inom organisationen i egna resultatenheter och ledarna upplevde att detta skapade 
en inre konkurrens och rivalitet trots att de arbetade i samma koncern. De har istället tänkt 
välja bort den hierarkiska strukturen för att tillintetgöra effekten av den interna konkurrensen 
och har valt att dela arbetet mellan sig.  
 
De har för avsikt att behålla sina arbetsuppgifter de hade i den tidigare organisationen och fyllt 
på med nya vilket innebär att de eftersträvar en bred kompetensgrund att stå på. Ytterligare en 
effekt de vill uppnå med det delade ledarskapet är, som en ledare uttryckte sig, att de vill ha 
total kompetens inom sitt område. En sade till detta: 
 

”Ju bredare plattform desto bredare organisation.” 
 
Någon annan uttryckte det med: 

 
”Ju bredare kompetens man har desto mindre konjunkturkänslig är man.” 

 
Alla fem ledarna påpekade att det som de har uppnått inte alltid var planerat, det var även 
händelser på vägen som gjorde att det delade ledarskapet uppstod. De eftersträvade att 
ledarpositionerna skulle vara situationsanpassade som i sin tur skulle leda till att alla kan vara 
med i beslutsprocessen. En av ledarna exemplifierade detta med att alla kan vara med i 
beslutsprocessen om de har tillgång till samma informationsunderlag. Med detta åsyftades att 
om alla hade tillgång till samma information ska besluten som fattades förstås bättre och på så 
sätt ska bättre beslut kunna fattas. Denne ledare sade även att: 
 

”Förnuftiga människor fattar samma beslut med samma underlag.” 
 
De har tänkt att deras delade ledarskap ska bygga på förtroende, öppenhet och tilliten till 
varandra, menade en av ledarna. Två andra ledare påpekade att det handlade om att var och en 
hade ansvar för sin bit men att samarbete var nyckelordet då ingen bestämmer över den andre. 
Alla har både delat och lika ansvar för att verksamheten skall bli som ledarna hade tänkt sig. 
En ledare menade att det delade ledarskapet handlade om personligt engagemang som bygger 
på förtroende. Det är viktigt att kunna ta varandras fel och brister och ta tillvara på varandras 
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tillgångar. Den sista ledaren sade att deras delade ledarskap ska bygga på gränslösheten dem 
emellan, det vill säga att ingen har en fast position utan alla hjälper till med allt.  
 

Sammanfattning av tilltänkta effekter 
Bli ledande inom sitt kompetensområde i södra Sverige, med fem ledare som gemensamt 
ansvarar över verksamheten. 
Tillintetgöra den interna resultatkonkurrensen mellan ledarna genom att främja samarbete. 
Bredda kompetensen för att minska konjunkturkänsligheten samt inneha total kompetens inom 
varsitt område för att på det sättet få en bredare organisation.  
Ledarpositionerna skall vara situationsanpassade vilket i sin tur skall leda till att alla ledare kan 
medverka i beslutsprocessen. 
Deras delade ledarskapet är tänkt att bygga på, förtroende, tillit, öppenhet, samarbete, 
personligt engagemang och gränslöshet. 

Figur 4: Tilltänkta effekter Företag II 

 

4.2.2 Det verkliga utfallet av det delade ledarskapet 
En av ledarna påpekade att avigsidor med delade ledarskapet uppstår när någon av de andra 
ledarna undanhåller information, om inte alla har för avsikt att alltid vara öppna och ärliga så 
faller konceptet samman. Vi kunde märka detta då en av ledarna menade att ibland kunde 
besluten hamna mellan ”två stolar” som han utryckte det. Då fanns inte tillgång till samma 
beslutsunderlag som de menade var avgörande för förnuftiga människor som behöver samma 
underlag för samma beslutsfattande. Detta trots att en av ledarna menade att de hade tillgång 
till samma information. 
 
Det vi även kunde observera var att under pågående intervju blev vi avbrutna då en av de 
andra ledarna stack in huvudet och undrade om denne inte hade utfört ett särskilt arbete som 
denna brukar utföra. Vi kunde förstå att det kan uppstå en ”ta för givet attityd” ibland då 
ledarna ofta förlitar sig på varandra. Det händer att en sysselsättning hamnar på samma ledare 
per automatik för att denne har gjort det förut bekräftade också en av ledarna. Denne menade 
vidare att det är ett problem, då deras arbetsbelastning hela tiden är mycket skiftande. Är 
någon av dem då inne i en hektisk arbetsperiod blir det lätt att de andra antar att den som hade 
den formen av sysselsättning sist även fullföljer det denna gång. 
 
Det sista vi noterade var att ett uttalande av just VD. Denna menade att nackdelarna med det 
delade ledarskapet skulle enligt denne vara om företaget hamnade i en riktig 
konjunktursvacka. Då skulle det delade ledarskapet vara svårare att hantera för ingen vill fatta 
de besluten som krävs när ett företag går dåligt. Denne menade vidare att i medvind är 
effekterna av det delade ledarskapet ljuvliga, men VD är trots allt ytterst ansvarig och vi vet 
inte vad framtiden har att erbjuda. Det enda vi kan vara helt säkra på är att lågkonjunkturer 
ersätts för eller senare av högkonjunkturer och vise versa menade denne. Trots att vi delar på 
ledarskapet kan det ytterst bli att jag får ta de beslut som påverkar verksamheten negativt 
förklarade denne vidare. Via detta uttalande har VD för verksamheten trots allt en beredskap 
inför framtiden över hur denne skall agera vid en eventuell konjunktursvacka. Vi menar att 
det delade ledarskapet kan få en sekundär betydelse i en krissituation och då har VD 
möjligheten och den formella befogenheten att agera i form av VD för verksamheten. I en 
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sådan situation, som till exempel en lågkonjunktur kan makten frambringa konflikter mellan 
ledarna som i sin tur kan påverka det delade ledarskapet upphävande. 

4.3  Företag III – Presentation 
Företag III är en kommunal verksamhet och ledarna vi intervjuat arbetar alla på enhetsnivå, 
det vill säga de är enhetschefer. De fyra enhetscheferna vi intervjuat utgör en del av 
omsorgsförvaltningen och har var sitt område som de ansvarar över, med totalt 180 anställda. 
Dessa enhetschefer är de enda chefer på mellannivå som ingår i vår studie.  
 
Tre av enhetscheferna har tidigare arbetat inom denna verksamhet som bland annat 
assistenter, vårdbiträden och biståndhandläggare. De är numera ansvariga över äldreomsorgen 
i kommunen. Enligt enhetscheferna delar de mer ledarskapet på den strategiska nivån mot 
uppsatta mål och visioner än på den operativa nivån.  
 
Det som utmärker deras delade ledarskap är att enhetscheferna i denna verksamhet inte tar in 
någon ersättare utifrån. Det vill säga då en av enhetscheferna är frånvarande skall de övriga 
enhetscheferna ställa upp och täcka upp för denne, ingen annan vikarie skall behöva gå in. För 
att detta ska fungera smidigt och ge bästa möjliga resultat har de medvetet blivit placerade 
nära varandra. Från början har dessa enhetschefer haft sin placering inom det område som de 
har ansvar för, men efter att ha ingått i konstellationen delat ledarskap har de blivit 
omplacerade och sitter nu i en och samma byggnad. Det som också karaktäriserar deras 
delade ledarskap är de bistår varandra med sin budget då deras egna inte räcker till. Det vill 
säga var och en av enhetscheferna har en budget för sitt eget område men om budgeten för ens 
avdelning spricker får de övriga enhetscheferna hjälpa den krisdrabbade enheten.    
 

4.3.1 Tilltänkta effekter av delat ledarskap 
Kommunens avsikt med det delade ledarskap är att alla arbetsuppgifterna ska fördelas lika 
ledarna emellan. Tanken bakom detta är att det ska bli enklare att ta ansvar och framför allt 
enklare att få verksamheten att fungera i och med att den är omfattande. En av ledarna 
uttryckte sig enligt följande: 
 

”Vi måste ha det på detta sätt. I och med att vi är ett stort område blir detta den bästa 
lösningen för strukturens och informationens skull, men sedan är det är upp till var och en om 

man vill ta del av informationen” 
 

De menar vidare att avsikten med deras delade ledarskap är att alla skall ha tillgång till exakt 
samma information samtidigt. Syftet är att informationen verkligen skall nå fram och att inga 
dubbla budskap skall sändas på vägen. Ledarna hade tänkt stå eniga inför högsta ledningen 
när informationen som kommer uppifrån är bristfällig och troligtvis har förmedlats under 
stress. Två av ledarna påpekade att detta inte var något som tillhörde vanligheterna och inte 
heller något som förorsakades av eller emellan enhetscheferna. En av dem uttryckte sig enligt 
följande: 
 
”Ibland händer det att en del av informationen som vi får från ledningen och den information 

som sänds via e-post tolkas på flera olika sätt av var och en av oss.” 
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Ledarna menade även att det delade ledarskapet skall underlätta när deras lagar inte räcker till. 
Alla individuella beslut är svåra att fatta, ledarna menade att tveksamheterna inför hur de 
skulle göra handlar mycket om konflikthantering med sin personal. En av respondenterna 
förklarade att:  
 

”Alltså det individuella är svårt, det vill säga personal och rehabfrågor.” 
 
Ifall konflikter uppstår är det tanken att de skall hjälptas åt.  Om problem uppstår försöker 
ledarna hela tiden att komma med förslag men går inte handgripligt in, i alla fall inte förrän 
den andra ledaren önskar det. En annan påpekade just nackdelen när en annan kollega hamnar 
i en problemsituation. Vederbörande menade att detta inte är tänkt att påverka andras 
arbetssätt i och med att alla de tillsammans utgör en helhet och strävar mot ett och samma 
mål.  
 
Ytterligare en anledning till att dela på ledarskapet är när budgeten för ens avdelning spricker. 
En av dessa fyra ledare försökte förklara detta med att ta upp ett exempel gällande deras 
budget och sade att:  

 
”Var och en av oss har en egen budget men om någon av oss får pengar över får man dela 

med de andra.” 
 

En av ledare utvecklade detta vidare och menade att det var en självklarhet att alla hjälptes åt i 
sådana situationer men egentligen har var och en ansvar för sitt område.  
 

Sammanfattning av tilltänkta effekter 
Alla arbetsuppgifter skall fördelas lika mellan ledarna för att underlätta det stora 
arbetsområdet. 
Med deras delade ledarskapet skall det bli enklare att ansvara och få en omfattande verksamhet 
att fungera. 
Ledarna önskar ha tillgång till exakt samma information samtidigt för att undvika och reducera 
alla missuppfattningar. 
Deras delade ledarskapet skall underlätta när lagstiftningen inte räcker till samt när 
konflikthanteringen med personalen blir problematisk.  

Figur 5: Tilltänkta effekter Företag III 

 

4.3.2 Det verkliga utfallet av det delade ledarskapet 
Det vi kan se i det delade ledarskapet i kommunen är att de är begränsade i och med att de är 
toppstyrda och deras uppdrag styrs av regler och paragrafer. Deras befogenheter är 
begränsade, de kan inte själva ansvara för allt och på så vis blir det svårare för dessa ledare att 
utveckla och hitta sitt eget sätt att arbeta och utveckla sina områden. De delade på ledarskapet 
mestadels på den strategiska nivån för övrigt är deras delade ledarskap ganska 
individualistiskt. Vi kunde se det då var och en tar ansvar över sitt eget område men hjälps åt 
nästan enbart vid konflikthantering av personalen. Eftersom de nästan endast samarbetar vid 
problemhanteringen begränsas möjligheterna att ta tillvara och utnyttja organisationens 
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personligheter tillfullo samtidigt som vi kunde se att det blir svårt att utifrån detta forma och 
ta tillvara på de individuella tillgångarna som finns. 
 
Vi kunde även se att deras budget inte är någon budget så som vi uppfattar att en budget 
fungerar. Det visade sig genom att den är reglerbar och internt behovsprövad. Detta noterade 
vi genom uttalandet: 

 
”Var och en av oss har en egen budget men om någon av oss får pengar över får man dela 

med de andra.” 
 

Vi vill mena att en reglerbar budget inte är en budget. Det visar sig genom att budgeten i 
verkligheten faller under hela omsorgsförvaltningen eftersom det går att dela med sig till de 
övriga områdena som har ett underskott. 
 
Avslutningsvis kunde vi förstå att dessa mellanchefer fungerar tillsammans som en enad front 
i krissituationer. Detta förstod vi när de beskrev att lagarna inte räckte till och individuella 
beslut måste fattas. Alla individuella beslut är svåra att fatta och inför dessa tveksamheter i till 
exempel personalfrågor tar de stöd i varandra. De tar även stöd i varandra när budgeten 
spricker då de tillför pengar till den enhet som fattas, även här står de alltså som en enad front 
både inför sina överordnade chefer och sin personal.  
 
Vidare kunde vi märka att trots att ledarna har ett sitt eget område som de ansvarar för och då 
de innehar snarlika arbetsuppgifter innebär detta att ledarna kan dra nytta av detta. Det vill 
säga de kan täcka för varandra vid exempelvis den andres frånvaro samtidigt som de kan ta 
lärdom som i sin tur tillämpas i det egna ansvarsområdet. Detta gör att sårbarheten minskar 
samt att de känner trygghet när de vet att en annan ledare kan täcka upp för den som är 
frånvarande.  
 

4.4 Företag IV – Presentation 
Företag IV grundades för cirka fyrtio år sedan. Från början var det ett enmansföretag men har 
på senare tid övergått till ett aktiebolag med totalt fyra delägare. Grundaren till företaget 
önskade övergå till ett delat ledarskap då kompetenskraven är högt ställda i den 
högteknologiska bilindustrin. Den då enskilde ledaren menade att det fanns svårigheter i att 
ensam fatta beslut på både den strategiska och operativa nivån.  
 
Företaget är sysselsatt med reparationer av fordon. De utför även service på fordon inför 
besiktning och besiktigar likaså bilar på kundens begäran.  
 
Det är ett familjeföretag där alla fyra delägarna har lika stort inflytande, tre av dem utövar 
sina dagliga arbetsuppgifter i verkstaden medan en av dem sköter de administrativa 
uppgifterna på kontoret. De har endast en anställd och på lång sikt är det meningen att denne 
också skall bli delägare i verksamheten.  
 

4.4.1 Tilltänkta effekter av delat ledarskap 
De har tänkt bedriva delat ledarskap därför att var och en skall ha lika stor inverkan över 
verksamheten. Ledarna i denna verksamhet har inte aktivt sökt ett passande koncept på deras 
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valda arbetsform utan har naturligt tagit till sig denna ledningsmetodik. De menar att de hade 
tänkt att denna ledningsstruktur skulle stimulera till flexibilitet på arbetsplatsen i en så 
förhållandevis liten verksamhet som de bedriver med endast en anställd. De menar att 
kompetenskraven är högt ställda då de är tvingade att ersätta varandra vid sjukdom eller 
annan frånvaro, därför är det planerat att alla ska vara delaktiga i ledarskapet.  
 
De har även valt det delade ledarskapet för att de yngre i familjeföretaget skall på ett naturligt 
sätt successivt ta mer plats i verksamheten därför att de har lättare att ta till sig den nya 
tekniken som de moderna bilarna besitter. Den yngre generationen måste få möjlighet att 
bygga upp verksamheten och modernisera den efter de nya krav som marknaden kräver. Det 
är meningen att de skall genomgå utbildningar regelbundet för att hålla sig uppdaterade över 
den nya teknologin som gör entré på marknaden.  
 
Respondenterna menade att ytterligare en av anledningarna till det delade ledarskapet var 
maktfördelningen. De förklarade detta genom att just dela på makten blir den per automatik 
nästan tillintetgjord. De tycker att en bra kommunikation är grunden till att ingen får ett 
övertag utan alla tvingas ta ställning i beslutsprocessen. Ingen är perfekt menade de och det är 
inte meningen att endast en person skall styra och ställa i företaget. En av respondenterna sa 
även:  
 

”Det kan inte vara så att en alltid har rätt.” 
 

De förklarade vidare att om alla tar sitt ansvar över arbetsfördelningen blir heller inte 
maktfördelningen något problem. Men de hade förmodligen inte skapat konstellationen delat 
ledarskap om de inte hade känt varandra väl inom familjen och vetat att var och en tar ansvar 
för sitt handlande. De menade också att de var ett lagom antal ledare för att dela på 
ledarskapet. Hade de varit flera till antalet förmodade de att det hade blivit mer komplicerat. 
 
Ledarna menade även att kommunikationen skulle underlättas av det delade ledarskapet. 
Deras dagliga kommunikation skedde löpande under dagen och den hjälptes av närheten 
emellan dem. Problem uppstod dock när den ende administrativa ledaren som är placerad i ett 
intilliggande kontor behövde information. Denne fick då pendla mellan verkstaden och 
kontoret för att på så vis kunna kommunicera med de övriga ledarna. 
 

Sammanfattning av tilltänkta effekter 
Alla ledare skall ha lika stor inverkan på företaget och ledningsstrukturen skall stimulera till 
flexibilitet. 
Det delade ledarskapet skall främja de högt ställda kompetenskraven. Verksamheten skall 
bygga på regelbunden utbildning av ledarna för att möta de krav marknaden ställer.  
De yngre familjemedlemmarna skall naturligt utbildas och på det sättet integreras i 
verksamheten. 
Kommunikationen i beslutsprocessen skall utjämna maktfördelningen och ingen skall få ett 
övertag utan alla skall därmed tvingas ta ställning i beslutsprocessen. 

Figur 6: Tilltänkta effekter Företag IV 
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4.4.2 Det verkliga utfallet av det delade ledarskapet 
Det verkliga utfallet av det delade ledarskapet visar sig på olika sätt. När vi frågade vem som 
var ytterst ansvarig för att det dagliga arbetet fullföljs fick vi varierande svar. En av 
respondenterna svarade att denne själv hade det yttersta ansvaret eftersom vederbörande är 
VD för företaget. Nästa respondent svarade att den som utför jobbet är ansvarig för att det 
fullföljs. Den siste respondenten svarade att den som arbetar på bilen skall se till att den blir 
klar.  
 
Det vi kunde se var att deras delade ledarskap trots allt var hierarkiskt ordnat efter ledarnas 
erfarenhet i första hand och ålder i andra hand. Med det menar vi att i deras delade ledarskap 
var ledaren tvungen att ha uppnått en viss ålder för att erhålla vissa befogenheter som till 
exempel inköpsansvar. Vi kunde även se att erfarenheten via antalet tjänsteår var avgörande 
för att som yngre familjemedlem kunna bli delägare i det delade ledarskapet. Det visade sig 
när de uttalade sig om att den anställde på lång sikt också skulle bli delägare i aktiebolaget. 
Det finns alltså ingen tydlig enhetlig uppfattning över vem som är ytterst ansvarig över 
verksamheten. 
 
När vi sedan undrade om vi hade möjlighet att intervjua den ledaren som ansvarade över den 
administrativa delen visade det sig att den ledaren inte alls ville vara delaktig i 
intervjuprocessen, trots att hon var varskodd att vi skulle komma. Denna enda kvinna 
motiverade detta till de övriga respondenterna som intervjuades med följande:  
 

”Det får grabbarna ta hand om.” 
 
Denna ledare är en nyckelperson och just hennes position är på så sätt känslig vid sjukdom 
eller annan frånvaro eftersom ingen kan ersätta just de arbetsuppgifterna i det delade 
ledarskapet.  
 
Utfallet vad det avser den dagliga verksamheten fungerar på det viset att de fördelar arbetet 
löpande mellan sig. De fyra ledarna har morgonmöte och på dessa morgonmöten går de 
igenom vad som skulle göras under dagens lopp. Det är alltså på morgonmötena som dagens 
arbeten fördelas. De konfererade även över de arbetsuppgifter som inte prioriterades, utan 
som skall vänta på genomförande till en annan dag. Närheten till varandra underlättar deras 
kommunikation, eftersom tre av dem jobbar i samma lokal kan de kommunicera löpande 
mellan varandra. Den fjärde ledaren har sina arbetsuppgifter förlagda på sitt intilliggande 
kontor. Denne brukar dock gå ut till verkstaden och kommunicera direkt med dem när 
oklarheter uppstått. När inte någon av dessa kommunikationskanaler räcker till brukar de även 
ta till de övriga rasterna för att lösa eventuella problem. Någon återupprepning var inte vanligt 
på deras arbetsplats att kommunikation fungerade mellan dem. På det stora taget sker alltså 
kommunikationer löpande mellan de fyra ledarna för företaget. 
 
Trots att de hävdade att kommunikationen fungerade väl kunde vi se att det inte alltid 
handlade om kommunikation utan istället kunde vi tydligt se hur instruktioner ges av den 
informelle ledaren. Denne styr verksamheten som denne önskade utan de andra ledarnas 
protester eller inflytande. Trots uttalandet av just denna ledare att en och samma ledare inte 
alltid kan ”ha rätt” finns det ändå en som känner att denne har det sista avgörande ordet. 
Kontentan av det delade ledarskapet i familjeföretaget blir motsägelsefull. Till en början säger 
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VD:n att denne är ytterst ansvarig för verksamheten och har därigenom mest befogenheter, 
men i nästa andetag säger denne att alla delägare skall ha lika stor inverkan på verksamheten. 
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ANALYS 

5.1  Företag I 
Tanken bakom att skapa konstellationen delat ledarskapet i företag I var att ta tillvara ledarnas 
individuella kompetens. Den främsta avsikten med denna sammansättning var att skapa 
konkurrensfördelar på marknaden. De anser att deras konjunkturkänslighet avtar då de är 
kunniga inom flera kompetensområden. Döös et al förklarar att när flera olika människor 
kombineras ihop leder detta till utökade möjligheter123. Ledarna erhåller därmed en 
gemensam plattform att leda utifrån där de kan dra nytta av varandras erfarenheter. Börjesson 
et al menar att bredare kompetens utvecklar ett djupare ledarskap, förutsatt att ledarna 
kompletterar varandra124. Om ledarna inte kan täcka upp för varandra är dock sårbarheten i 
verksamheten påtaglig, vilket visar sig i och med att deras individuella kompetens trots allt är 
personlig. Badaracco vill mena att det delade ledarskapet är en tidskrävande och omständlig 
process som ledarna kan förlora på i längden125. Vi tolkar detta som att effekten av deras 
delade ledarskap innebär att organisationen blir kompetensstark samtidigt som den blir mer 
utsatt om den ena ledaren av någon anledning skulle slås ut. Vilket betyder att 
beroendeförhållandet ledarna emellan är stort och därigenom sårbart, som i sin tur kan leda till 
att deras delade ledarskap förlorar sin ursprungliga avsikt med att skapa ett konkurrensstarkt 
företag.  
 

5.1.1 Arbets- och kompetensfördelningen 
Holmberg et al menar att fördelning av arbetsuppgifter bör ske på ett sådant sätt att inte en 
specifik uppgift ges till den som har mest erfarenhet126. De menar vidare att detta kan leda till 
negativa effekter då en sådan uppdelning leder till förlorad möjlighet till nytänkande och 
effektiviseringar. Ledarna i företaget har valt att behålla sin formella position men däremot 
hanterar de alla strategiska och operativa frågor gemensamt. Men varefter företagen vuxit har 
arbetsfördelningen förändrats och blivit gränslösare än tidigare. Enligt Holmberg et al är det 
viktigt att varje konstellation finner sitt eget sätt att arbeta och framför allt att ledarna är 
överens om vart verksamheten är på väg, vilket underlättar de vardagliga rutinerna127. Vi 
tolkar detta som att ledarna valt den ökade kompetensfördelningen för att underlätta för 
varandra vid frånvaro och för att minska arbetsbördan för den andre. Men vi menar att 
sårbarheten istället ökar genom att ledarna har olika personliga kompetensområden. Detta 
betyder att ledarna inte har tillräckliga förutsättningar i dagsläget att ersätta varandras 
kompetensområde. Vi menar dock att om ledarna är överens om vart verksamheten är på väg 
kan de på lång sikt utöka sina personliga kompetensområden genom att arbetsuppgifterna 
fördelas oberoende av ledarnas ursprungliga kompetensområde. 
 

                                                 
 
123 Döös, M. Wilhelmsson, L & Hemborg, Å (2003) ”Förnyelse på svenska arbetsplatser –balansakter och 
utvecklingsdynamik”  
124 Börjesson F & Ljung M (2003) ”Delat ledarskap – en framtida modell?” 
125 Badaracco, J (2001) ”We don’t need another hero” 
126 Holmberg, K & Söderlind, E (2002) "Leda genom att dela - om delat ledarskap i praktiken" 
127 Ibid. 
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5.1.2 Relationen mellan ledarna 
Jacobsen et al poängterar att relationen mellan ledarna måste fungera i ett delat ledarskap128. 
Allen et al menar också att en förtroendefull relation skapar en kreativ miljö som skapar 
förutsättningar för det framtida delandet129. Ledarna i företag I känner varandra sedan många 
år och har även arbetat länge tillsammans, vilket innebär att en gemensam grundsyn har 
utvecklats. Holmberg et al menar att om ledarna inte har denna gemensamma grundsyn 
behöver inte det tolkas som något negativt, om bara ledarna är medvetna om att de är olika130. 
Det gäller då för ledarna att finna en gemensam nämnare för att på så sätt dra nytta av 
fördelarna som följer. Det är även viktigt att ledarna känner förtroende för varandra, vilket 
ledarna i företaget menar att de gör. De förklarar att deras delade ledarskap inte skulle ha 
fungerat annars. Döös et al bekräftar att bristande förtroende kan ligga till grund för konflikter 
och irritation i en organisation131. För att undvika detta bör kommunikationen vara rak och 
fungerande, men framför allt att ledarna är öppna och uppriktiga mot varandra. Ledarnas 
relation till varandra tolkar vi som förtroendefull genom de dynamiska diskussioner som 
uppstår via deras olikheter men som är accepterade av dem och betraktas som en väg till 
högre kvalitetslösningar. Lave et al stödjer resonemanget och förklarar att delat ledarskap kan 
ses som en social process med månginriktning och dynamik som karaktärsdrag132. Vilket 
betyder att deras ledarskap bygger på de olika karaktärerna och har via många års samarbete 
utvecklats till en gemensam grundsyn som i sin tur leder till en förtroendefull relation. 
 

5.1.3 Kommunikationen 
I och med att företaget växt i omfattning har många nya administrativa arbetsuppgifter smugit 
sig in i verksamheten. Dessa ökade administrativa arbetsuppgifter har i sin tur lett till att 
kommunikationen har ökat radikalt i verksamheten. Ledarna anser att denna ökade 
kommunikation trots allt är nödvändig för att kunna utföra arbetsuppgifterna på bästa sätt. De 
menar dock att en överkommunicering har etablerat sig i verksamheten. Wilhelmsson 
förklarar att ledarna tvingas utförligare konkretisera sina tankar inför varandra, som i sin tur är 
tidskrävande133. Enligt Döös et al så uppstår det en dimension till vad det avser 
kommunikationen i det delade ledarskapet mellan ledarna134. Denna dimension har betydelse 
då ledarna behöver ta ställning till olika frågor rörande verksamheten, vilket innebär att flera 
nyanser uppstår i kommunikationsprocessen. Detta menar vi är en bidragande orsak till att en 
överkommunicering har etablerat sig i deras verksamhet. Troiano menar att om mycket tid 
avsätts till kommunicering, ökar risken för att kommunikationen förlorar sitt ursprungliga 
budskap135. Vi menar att via överkommuniceringen i verksamheten har informationen 
filtrerats många gånger och av olika ledare vilket innebär att utrymme ges för egna tolkningar. 
Detta kan i sin tur leda till misstolkning och till och med att felaktig information sprids i 
verksamheten. Även Troiano ser nackdelar med detta och menar att det finns risk för att den 
ena ledaren tar för givet att den andre har kommunicerat ut en viss information, vilket i sin tur 

 
 
128 Jacobsen, D.I & Thorsvik, J (2002) ”Hur moderna organisationer fungerar” 
129 Allen, L. Wright-Morton, L & Tianyu, L (2003) “Shared leadership” 
130 Holmberg, K & Söderlind, E (2002) "Leda genom att dela - om delat ledarskap i praktiken" 
131 Döös M & Wilhelmsson L (2003) “Ute och inne i svenskt arbetsliv” 
132 Lave, J & Wenger, E (1991) ”Situated learning legitimate peripheral participation” 
133 Wilhelmson, L (2002) ”Bättre resultat med delat ledarskap” 
134 Döös, M. Wilhelmsson, L & Hemborg, Å (2003) ”Förnyelse på svenska arbetsplatser –balansakter och 
utvecklingsdynamik” 
135 Troiano, P (1999) ”Sharing the throne” 
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kan sända fel signaler till omgivningen136. Till sist och i extrema fall menar vi att detta kan 
betyda att felaktig information via överkommunicering leder till att vissa beslut fattas på 
felaktiga grunder. 
 

5.1.4 Beslutsfattandet 
Ledarna i denna verksamhet fattar alla beslut gemensamt, de menar att det är en fördel då de 
alltid har någon att bolla idéer med. De menar att det ofta skapas dynamik dem emellan, vilket 
ligger till grund för bättre grundade beslut. Döös et al menar att då ledarskapet består av fler 
personer som är insatta i verksamheten skapas möjligheter till att fatta snabbare beslut137. Men 
de påpekar även att ledarna måste vara medvetna om att kompromisser inte är att föredra för 
att få igenom snabbare beslut utan det gäller att ledarna skapar förutsättningarna som behövs. 
Badaracco menar däremot att det tar längre tid att fatta gemensamma beslut, då det är flera 
som ska enas138. Han menar att ledare nästan alltid har olika uppfattningar om saker och ting, 
vilket innebär att den överenskommande vägen oftast blir längre. Ledarna i företaget 
påpekade att deras beslutsprocess ofta var lång och segdragen. Även små ärenden skjutsas 
fram och tillbaka innan beslut fattas. Detta var något som irriterade ledarna men de hade 
ingen lösning på problemet, menade de. Vi menar att förklaringen till oliktänkandet finns i 
ledarnas olika personligheter. Vi kunde urskilja ledarnas olikheter genom att den ene ständigt 
återkom till den operativa verksamheten medan den andre istället talde om verksamheten sett i 
ett längre perspektiv. Vi tolkar detta som att ledarna kan dra nytta av sina olikheter dock på 
bekostnad av en ökad tidsåtgång. Holmberg et al menar att det är i relationerna mellan ledarna 
som olikheter i egenskaper och förmågor ger dynamik och bidrar till utveckling och kvalité i 
utförande av arbetsuppgifterna139. Detta betyder att dessa två ledare har en gemensam 
grundsyn som kompletteras genom deras olika personligheter som i sin tur leder till ett 
mervärde i organisationen. 

 
Avslutningsvis har vi kortfattat summerat de av företaget tilltänkta effekterna av det delade 
ledarskapet och de verkliga effekterna av det delade ledarskapet. Vi klargör även här om de 
tilltänkta effekterna har infriats samt vilka andra verkliga effekter som uppkommit men som 

inte varit tilltänkta. 
 

 
 
136 Ibid. 
137 Döös M & Wilhelmsson L (2003) “Ute och inne i svenskt arbetsliv” 
138 Badaracco, J (2001) ”We don’t need another hero” 
139 Holmberg, K & Söderlind, E (2002) "Leda genom att dela - om delat ledarskap i praktiken" 
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Figur 7: Tilltänkta och verkliga effekter Företag I 

 

5.2 Företag II 
Ledarna i företag II kommer tidigare från en och samma hierarkiska struktur men valde 
istället att dela ledarskapet mellan sig. Deras tidigare arbetsform innebar att organisationen 
var uppdelad i resultatenheter som ledarna menade skapade en inre resultatkonkurrens trots att 
de arbetade inom samma koncern. Tanken bakom deras delade ledarskap var att de ville skapa 
en bred konkurrens fördel gentemot konkurrerande företag.  Då ledarna är fem stycken med 
varsitt kompetensområde såg de möjligheten att dra nytta av varandras kompletterande 
kompetens. Katzenbach et al förklarar att det är av stor betydelse hur ett ledningsteam kan 
utnyttja individernas kompletterande kompetens för att på det sättet förbättra gruppens 
kollektiva arbetsinsats140. Pearce et al påpekar att det är mest lämpligt att högst vara fem 
ledare i det delade ledarskapet141. De förklarar att om det är för många ledare kan samspelet 
bli komplicerat och risken för att någon blir passiv, tyst och hamnar utanför ökar. Lind et al 
påpekar också svårigheten att bygga ett bra ledningsteam om alltför många är involverade142. 
De menar att det blir svårare att säkerhetsställa att alla har arbetar mot gemensamma mål och 
tar ett gemensamt ansvar. Anledningen att företaget skapade konstellationen med fem ledare, 
är att antalet ledare är ojämnt. De menar att vid meningsskillnader när rösträkning måste ske, 
underlättas det av att resultatet aldrig kan bli lika. Vi tolkar detta som att ledarna har planerat 
att deras delade ledarskap skall vara så jämlik och rättvis som möjligt. Som en ytterligare 

                                                 
 
140 Katzenbach, J & Smith D (1998) ”The wisdom of teams” 
141 Pearce, C L & Congel, J A (2002) “Shared leadership: reframing the hows and whys of leadership” 
142 Lind, J-I & Skärvad, P-H (1997) ”Nya team i organisationernas värld”  
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bekräftelse på att deras delade ledarskap skall vara jämlikt och rättvist kan vi se genom de 
rivna hierarkierna och den utplånade interna resultatkonkurrensen. Det betyder att ledarna 
tillsammans är engagerade i ett gemensamt syfte och mål som de känner ett ömsesidigt ansvar 
över.   
 

5.2.1 Kompetens och lärande 
Ledarna i företaget ser även sig själva som en lärande organisation då de hela tiden strävar 
efter utveckling. Käufer et al menar att delat ledarskap skapar speciella samspel i relationerna 
som i sin tur leder till lärande för både individen och organisationen143. Detta innebär att 
möjligheten till utveckling skapas i denna interaktion och förtroendet till varandra ökar 
villigheten till samarbete menar Robbins144. Även Döös et al förklarar att det delade 
ledarskapet ger möjlighet att kombinera ihop större kompetenser än i ett enskilt ledarskap145. 
Vi tolkar att i denna interaktion mellan de olika kompetenserna kan de uttala sig om att deras 
mål just är att bli ledande inom sitt kompetensområde i södra Sverige. Det betyder att om, 
vilket Senge menar, gruppen använder sina nyblivna kunskaper på ett positiv sätt och sprider 
dessa kunskaper vidare till de andra kan de uppnå resultat som enskilda ledare annars inte 
kunnat146. Blake et al menar att de individuella begåvningarna är nödvändiga för att en 
organisation ska nå framgång och nyckeln till detta är samverkan vilken fungerar om synergi 
råder i skapandet av visionen147. Detta görs lämpligast genom att generera ett ägandeskap som 
skapar gemensamma lösningar med bästa möjliga standard. Katzenbach beskriver detta vidare 
och menar att om högpresterande arbetslag lyckas frigöra fler kunskaper och färdigheter av 
olika verksamhetsproblem ökar lösningarnas kvalitet och därmed framtida möjligheter148. Vi 
tolkar detta som att varje enskild ledare ser problemen genom sitt personliga ”filter” viket 
betyder att när alla fem ledare gjort detsamma har lösningen på problemet utkristalliserats på 
ett tydligare sätt. Viket i sin tur betyder att om problemformuleringen tydliggörs kan 
lösningarna ofta ligga inom räckhåll.  
 

5.2.2 Arbetsfördelningen 
Alla har sin formella position som VD, personalchef, administrativ chef, ansvarig för 
montering och ansvarig för el och tele i företaget. För övrigt delar ledarna gemensamt på 
ansvaret, vilket innebär att alla ledare är delaktiga i alla beslut och processer. Trots denna 
tydliga arbetsfördelning uppstår det ibland missuppfattningar som exempelvis ”en ta för 
givet” attityd. Vi kunde se det när vi blev avbrutna under pågående intervju då en av de andra 
ledarna stack in huvudet och undrade om denne inte hade utfört ett särskilt arbete som denna 
brukar utföra. Holmberg et al förklarar att bristande kommunikationens i dylika situationer 
kan skapa utrymme för missförstånd149. Wisén et al förklarar att det kan det vara en fara att 
rutinmässigt ge arbetsuppgifter till den ledare som är mest kompetent150. Vi tolkar den 

 
 
143 Käufer, K & Fletcher, J K (2001) ”Distributed leadership”  
144 Robbins, P (2002) ”Essentials of organizational behaviour” 
145 Döös, M. Wilhelmsson, L & Hemborg, Å (2003) ”Förnyelse på svenska arbetsplatser –balansakter och 
utvecklingsdynamik” 
146 Senge, P (2000) ”Den femte disciplinen” 
147 Blake, R et al (1998) ”Teamwork! Utveckla ledarskap och samverkan som gör gruppen framgångsrik” 
148 Katzenbach, J (1998) ”Ledningsteam” 
149 Holmberg, K & Söderlind, E (2004) "Leda genom att dela - om delat ledarskap i praktiken" 
150 Wisén, J & Lindblom, B (2000) “Effektivt projektarbete” 
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stundom missuppfattade arbetsfördelningen som en kommunikationsmiss och att den mest 
kompetente ledaren har rutinmässigt och outtalat erhålligt särskilda arbetsuppgifter. Wisén at 
al menar att det är minst lika viktigt att uppmärksamma intresset för en specifik uppgift då det 
kan motivera ledaren till vidare ansträngningar151. Katzenbach menar däremot att varje 
ledningsteam måste ta hänsyn till individernas olika specialkunskaper och färdigheter152. 
Trots att alla ledare är delaktiga i alla beslut och processer tolkar vi detta som att har särskilda 
arbetsuppgifter rutinmässigt axlas av olika ledare. En ”ta för givet” attityd är tydlig och 
Badaracco menar att det delade ledarskapet bygger just på att uppdatera varandra hela 
tiden153. Detta betyder i sin tur att ledarna i denna verksamhet trots sin tydliga 
arbetsfördelning som dessutom kompletteras av att alla ledarna deltar i alla processer och 
beslut ändå missuppfattar varandra och tar för givet att ”historisk” arbetsfördelning gäller. 
 

5.2.3 Övriga reflektioner 
Företaget grundades efter den nya lagstiftningen i aktiebolagslagen trädde i kraft. Enligt den 
nya lagen från och med den förste januari 1999 måste en styrelse i ett privat aktiebolag inte 
utse en verkställande direktör enligt lag154. Vilket i praktiken betyder att om inte det utses 
någon VD skall styrelsen utse en eller flera personer som ansvarar över den operativa 
verksamheten. Trots att företaget är ett privatägt aktiebolag har ledarna inte valt gemensamt 
ansvara över den operativa verksamheten, utan har istället på ett traditionellt sätt valt en VD 
som är ytterst ansvarig för verksamheten. Om ledarna känner till den nya lagstiftningen menar 
vi att det är notabelt att inte de antagit möjligheten att dela på ledarskapet även juridisk. Vi 
menar att trots att de förespråkar delaktighet i alla processer och beslut har de ändå inte valt 
att dela på ledarskapet solidariskt som denna nya lagen har att erbjuda. 
 
Endast två av dessa fem ledare gav sitt samtycke till bandinspelning under intervjun. De andra 
tre motiverade sin ovillighet till användandet av bandspelare på följande tre vis: 
 

”Jag tycker inte om bandspelare” 
”Då kan ju det jag säger återges ordagrant” 
”Jag tycker att bandspelare är opersonligt” 

 
Citaten ovan tyder på att det finns något som de är försiktiga att uttala sig över, åtminstone 
vill de inte ha sina uttalanden dokumenterade. O´Toole förklarar att om ledningarnas 
värderingar skiljer sig åt avsevärt krävs det en ständig kontroll i enskilda 
ställningstaganden155. Vi tolkar att de svar vi erhöll över ovilligheten att använda bandspelare 
vid intervjutillfällena tyder på en osäkerhet över sina personliga uttalanden. Vilket betyder att 
de inte har en gemensam grundsyn. Lambert förklarar att en förenad syn på det delade 
ledarskapet ger bättre förutsättningar och ökar möjligheten till att göra egna 
ställningstaganden156. Vi menar att dessa uttalanden istället tyder på en osäkerhet inför egna 
ställningstaganden. 

 
 
151 Wisén, J & Lindblom, B (2000) “Effektivt projektarbete” 
152 Katzenbach, J (1998) ”Ledningsteam” 
153 Badaracco, J (2001) ”We don’t need another hero” 
154 Aktiebolagslagen (2000) Kapitel 8 
155 O´Toole, J. Galbraith, J & Lawler, E E I (2002) ”When two (or more) heads are better than one: The promise and pitfalls 
of  shared leadership” 
156 Lambert-Olsson, H (2004) “Delat ledarskap - om äkta och oäkta dubbelkommandon” 
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Avslutningsvis har vi kortfattat summerat de av företaget tilltänkta effekterna av det delade 
ledarskapet och de verkliga effekterna av det delade ledarskapet. Vi klargör även här om de 
tilltänkta effekterna har infriats samt vilka andra verkliga effekter som uppkommit men som 

inte varit tilltänkta. 
 

 
                      Figur 8: Tilltänkta och verkliga effekter Företag II 

 

5.3 Företag III 
Företag III har valt delat ledarskap framför allt för att arbetsuppgifterna ska kunna delas lika 
mellan ledarna i den omfattande organisationen. De menar att det blir lättare med hantering av 
ansvar, då de är flera som bistår varandra. Varje ledare har dock sitt eget område som de 
ansvarar över och de är inte beroende av varandra i den operativa verksamheten. Deras 
arbetsuppgifter är väldigt snarlika varandras vilket innebär att de relativt enkelt kan täcka upp 
för varandra. Deras uppdrag styrs dessutom tydligt av regler och paragrafer. Politis beskriver 
att då flera ledare har snarlika arbetsuppgifter eller samma positioner garanterar det inte ett 
bättre resultat157. Det finns alltså inga garantier för att deras delade ledarskap med likartade 
arbetsuppgifter och likställda positioner leder till ett bättre resultat. Backström utvecklar 
resonemanget ytterligare och menar istället att det blir ledarnas uppgift att uppmuntra till ett 

                                                 
 
157 Poltis, J D (2001) "The relationship of various leadership styles to knowledge management” 
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kreativt samarbete än att styra och kontrollera med administrativa regler158. Han menar vidare 
att självgående ledare som lär av sina misstag utvecklar hela tiden nya kvalifikationer som i 
sin tur har positiv inverkan på de övriga ledarna i organisationen. Eftersom organisationen är 
styrd av lagar och paragrafer tolkar vi att denna möjlighet till utveckling är begränsad. Vi 
menar att uppmuntra ett kreativt samarbete försvåras av de administrativa regler som 
Bäckström beskriver. Det finns inte utrymme för att lära av sina egna misstag som 
självgående ledare och därigenom utveckla nya kvalifikationer. Detta betyder att inom lagarna 
och paragrafernas utrymme finns avgränsade möjligheter till ett kreativt samarbete. 
Samarbetet begränsas ytterligare menar vi av att de endast delar på ledarskapet på den 
strategiska nivån och kan inte heller på det viset påverka de övriga ledarna i deras operativa 
verksamhet. 
 

5.3.1 Flexibilitet genom kompetens 
Då deras kompetens är synonym innebär detta att ledarna kan täcka upp för varandra vid 
frånvaro. Detta i sin tur innebär att sårbarheten inte är så stor i denna verksamhet. Trots att de 
har varsitt område som de förfogar över gäller det ändå att ledarna agerar likvärdigt, både 
inför sin personal och mot sina medarbetare. Det vill säga ledarna agerar inom vissa ramar 
vilket innebär att omgivningen ska kunna vända sig till vilken ledare som helst då den ene är 
frånvarande. Holmberg et al förklarar att flexibiliteten i delat ledarskap skapar ett större 
oberoende av en och samma ledare159. De menar att ledarna har samtidigt både mer tid och 
högre kompetens för att svara mot medarbetarnas behov. Börjesson et al utvecklar 
resonemanget och menar att när kompetensen är synonym i det delade ledarskapet blir inte 
organisationen lika fragil, alltså beroende av en och samma person160. En av ledarna kan 
överta rollen på egen hand vid den andres frånvaro. Vi tolkar detta som att ledarnas flexibilitet 
sträcker sig till att täcka upp för varandra inför sin personal och har därigenom skapat ett 
större oberoende av en och samma ledare. Men det finns en risk i detta menar Börjesson et al 
och den innebär att ledarna istället företrädelsevis vänder sig till varandra och därigenom 
främjar sig från sina medarbetare161. Situationen kan leda till en försämrad relation mellan 
ledarna och de anställda. Vilket kan betyda att organisationen som helhet förlorar på det 
delade ledarskapet om inte den synonyma kompetensen utnyttjas. Vi kunde dock urskilja att 
organisationen uppnådde fördelar genom att den synonyma kompetensen utnyttjades då de 
utan problem hade möjlighet att ersätta varandra vid frånvaro då denna flexibilitet var 
vanemässig. 
 

5.3.2 Relationen mellan ledarna  
Ledarna menar att deras delade ledarskap verkar tydligast vid krishantering och 
konfliktlösning. Alla individuella beslut är svåra att fatta, ledarna menade att tveksamheterna 
inför hur de skulle göra handlar mycket om konflikthantering med sin personal. Det gäller att 
agera likadant när det exempelvis gäller deras personal. Vederbörande förklarade att:  
 

”Alltså det individuella är svårt, det vill säga personal och rehabfrågor.” 

 
 
158 Backström, T (2003) ”Förnyelse på svenska arbetsplatser – balansakter och utvecklingsdynamik” 
159 Holmberg, K & Söderlind, E (2004) "Leda genom att dela - om delat ledarskap i praktiken" 
160 Börjesson F & Ljung M (2003) ”Delat ledarskap – en framtida modell?” 
161 Ibid. 
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Döös et al förklarar att ett allt för stort stöd mellan ledarna inte alltid är till fördel för 
organisationen162. De menar att stödet mellan ledarna kan uppfattas väldigt starkt eftersom de 
står enade inför sina förslag och åsikter vilket på lång sikt kan ha en negativ inverkan mot de 
anställda. Eftersom ledarna oftast endast tar hjälp av varandra vid krishantering och 
konfliktlösning tolkar vi att de har ett behov av att stå enade och känna ett stöd i varandra just 
i dess situationer. Vi menar att detta kan betyda att deras egentliga tanke bakom arbetsformen 
var att stötta varandra och finnas till hands när problem uppstår som de beskriver. Ett tydligt 
exempel på det, menar vi är när enheternas budget inte räcker till. Då bistår de andra 
enheterna med sin budget för att hjälpa de krisdrabbade enheterna, men hela syftet med att 
använda sig av enhetsvis budget går på så sätt förlorat.  
 
Ledarna förklarade att de försöker hela tiden komma med förslag men ingriper inte 
handgripligen förrän den andra enhetschefen önskar det. En ledare påpekade just 
problematiken när en annan kollega hamnar i en problemsituation. Döös et al redogör för att 
när flera ledare delar på en och samma position kan de anställda känna en viss osäkerhet och 
rädsla när de behöver vända sig till ledarna som står enade i sina uppfattningar163. Vi tolkar 
detta som att risken att de anställda skall gå förlorade ur en eventuell meningsskillnad är 
befintlig. Vi menar att det stödet som finns mellan ledarna när konflikthantering uppstår 
gentemot de anställda blir svårt för en ensam anställd att bemöta. Vilket betyder att de 
anställda kan hamna i ett underläge mot en enad front av ledarna i det delade ledarskapet.  
 

5.3.3 Övriga reflektioner 
I deras delade ledarskap skall alla ha tillgång till exakt samma information samtidigt. Effekten 
har istället blivit den att det kan förekomma att informationen brister och försvinner på vägen 
och att dubbla budskap sänds. En av ledarna menade att detta beror på att informationen som 
kommer uppifrån högsta ledningen är bristfällig och har troligtvis förmedlats under stress. 
Denna bristfälliga information kan innebära att ledarna uttalar sig om en sak utan korrekt 
underlag och kan på så vis förlora trovärdighet och uppfattas som otydlig inför sina anställda 
enligt Holmberg et al164. Leyton beskriver nödvändigheten av att informationen utbyts i två 
riktningar för att främja personalens arbetsvillighet165. Han menar vidare att det är viktigt att 
söka upp de anställda och lyssna på dem och försöka förstå deras inställning för att därigenom 
få organisationen att fungera. Eisenhardt et al menar att konstellationen har till avsikt att 
skapa mer information snarare än mindre och dessutom generera fler alternativ i debatterna166. 
Vi tolkar att den stundtals bristfälliga informationen förekommer på grund av tidsbrist 
eftersom att den ibland har förmedlats under stress. Vilket betyder att tillgångar av 
information kan gå förlorat vilket i sin tur kan innebära att det viktiga i informationsprocessen 
går förlorat och förmedlas inte ut på rätt sätt till de anställda. 

 
 
 

 
 
162 Döös, M & Wilhelmsson, L (2003) “Ute och inne i svenskt arbetsliv” 
163 Ibid. 
164 Holmberg, K & Söderlind, E (2004) "Leda genom att dela - om delat ledarskap i praktiken" 
165 Leyton, A C (1970) “Att kommunicera”  
166 Eisenhardt, K M.  Kahwajy,L J & Bourgeois III L J (1997) “How teams have a good fight” 
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Avslutningsvis har vi kortfattat summerat de av företaget tilltänkta effekterna av det delade 
ledarskapet och de verkliga effekterna av det delade ledarskapet. Vi klargör även här om de 
tilltänkta effekterna har infriats samt vilka andra verkliga effekter som uppkommit men som 

inte varit tilltänkta. 
 
 

 
Figur 9: Tilltänkta och verkliga effekter Företag III 

 

5.4 Företag IV 
Den huvudsakliga meningen med företagets delade ledarskap är att alla ledare ska ha lika 
möjlighet att påverka verksamheten. Konceptet delat ledarskap är ingen arbetsform som de 
aktivt valt utan det föll sig naturligt att anta denna ledningsmetodik, menar ledarna. 
Författarna däremot har olika ansatser i skapandet av konstellationen delat ledarskap och 
menar att det är inget ledarna oplanerat bör starta. Holmberg et al menar att det finns ledare 
som tror att delat ledarskap är en enkel lösning och som är lätt att tillämpa167. De förklarar 
vidare att somliga tror att ”gör vi bara som X och Y så lyckas vi”. Sally menar att varje 

                                                 
 
167 Holmberg, K & Söderlind, E (2002) "Leda genom att dela - om delat ledarskap i praktiken" 
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ledarskap kräver genomtänkthet innan det tillämpas i praktiken168. O´Toole et al påpekar även 
vikten av att ledarna rekryteras ihop för ett framgångsrikt delat ledarskap169.  
 

5.4.1 Rekryteringen till det delade ledarskapet 
Trots att teorierna beskriver olika förutsättningar för att skapa konstellationen delat ledarskap, 
har detta företag inte uppfyllt de kriterier som författarna förklarar krävs. Ledarna har inte 
letat efter ett delat ledningskoncept, de har heller inte tänkt igenom skapandet av 
konstellationen innan den började tillämpas. Ej heller har ledarna rekryterats tillsammans. De 
enda kriteriet vi kunde upptäcka i denna verksamhet var helt och hållet släktrelaterar, då det 
inte finns någon utomstående överhuvudtaget i denna verksamhet. Vi tolkar detta som att 
deras ledarskap ”föds” familjemedlemmar in i. Vi kunde se detta genom att erfarenheten via 
antalet tjänsteår var avgörande för att som yngre familjemedlem kunna bli delägare i 
verksamheten. Det betyder att som yngre familjemedlem se tiden an för att på lång sikt bli 
delägare i verksamheten, övriga kriterier har underordnad betydelse menar vi. Ytterligare 
bekräftelse på att rekrytering endas sker ur släkten menar vi är att ingen utomstående under 
fyrtio års tid har rekryterats till denna verksamhet. 
 

5.4.2 Arbetsfördelningen och kommunikationen 
Om alla i det delade ledarskapet tar ansvar för arbetsfördelningen blir maktfördelningen per 
automatik tillintetgjord menar ledarna. De förklarar vidare att en god kommunikation är 
grunden till att ingen får ett maktövertag utan att alla tvingas delta i alla processer, som till 
exempel beslutsprocessen. Holmberg et al menar att varje delat ledarskap är en unik 
konstellation och att ledarna måste hitta sitt eget sätt att lösa arbetsfördelningen170. De 
förklarar vidare att deras delade ledarskap måste bygga på de unika förutsättningarna som just 
deras delade ledarskap besitter. Katzenbach förklarar att arbetsuppgifterna måste upplevas 
som meningsfulla av varje individ i teamet för att upprätthålla ledningsteamets 
prestationskraft171. Ledarna i teamet måste vara lika engagerade i sin arbetsmetodik som i 
teamets syfte och målsättning. Wisèn beskriver vikten av att göra avstämningar så att alla 
känner att arbetsfördelningen är acceptabel172. Detta kräver i sin tur att ledarna öppet 
kommunicerar över arbetsfördelningen och alla måste vara beredda på att ge likaväl som att ta 
menar de vidare. Hannagan förklarar att internkommunikationen är viktig i samspelet mellan 
ledarna. Han menar att ledarnas känslor och åsikter måste komma till tals för att de skall 
kunna agera efter önskemål173. Vi kunde inte se att någon av ledarna var missnöjda med 
arbetsfördelningen, ej heller uttalade någon av ledarna att de inte var nöjda med 
arbetsfördelningen. Vi tolkar detta som att de har hittat sitt eget sätt att lösa 
arbetsfördelningen efter deras unika förutsättningar. Troiano riktar dock kritik mot just 
kommunikationen i det delade ledarskapet och förklarar att det finns risk att 
kommunikationen stannar kvar i processen och förmedlas inte på det sättet som ursprungligen 

 
 
168 Sally, D (2002) “Co-leadership: lessons from republic Rome” 
169 O´Toole, J. Galbraith, J & Lawler, E E I (2002) ”When two (or more) heads are better than one: The promise and pitfalls 
of  shared leadership” 
170 Holmberg, K & Söderlind, E (2002) "Leda genom att dela - om delat ledarskap i praktiken" 
171 Katzenbach, J (1998) ”Ledningsteam” 
172 Wisén, J & Lindblom, B (2000) “Effektivt projektarbete” 
173 Hannagan, Tim J. (2002) ”Management – concepts and practices”  
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var tänk174. Vi kunde inte urskilja att kommunikationen hade stannat kvar i processen, utan vi 
menar att ledarna har gjort avstämningar som är öppna och accepterade av ledarna, vilket i sin 
tur betyder att ledarna har möjlighet att öppet komma till tals. Doyle et al förklarar detta med 
att kommunikationen i det delade ledarskapet inte blir jämförelsevis så formell utan mer 
informell175. De menar att kommunikationen blir mer personlig och bygger ofta på snabbare 
kanaler som muntlig kommunikation ansikte mot ansikte. Vi fick även detta bekräftat genom 
att deras kommunikation skedde löpande under dagen och hjälptes av närheten dem emellan. 
 

5.4.3 Kompetens skapar flexibilitet 
Detta företag har byggt sin arbetsfördelning på var och en av ledarnas unika förutsättningar. 
Vi kunde se detta då ledaren som ansvarade över den administrativa funktionen var den enda i 
företaget som behärskade det kompetensområdet. De övriga ledarnas unika förutsättningar 
bygger på flexibilitet i deras dagliga arbetsuppgifter på verkstadsgolvet. Detta är ett måste då 
de är en förhållandevis liten verksamhet. Flexibiliteten visade sig även genom att de ständigt 
utvecklar och moderniserar efter de krav marknaden kräver, alla ledarna utbildas regelbundet 
inom alla arbetsmoment. Holmberg förklarar att speciellt det delade ledarskapet ger en 
möjlighet att arbeta mer flexibelt och att beroendet av en enda ledare minskar176. Emellertid är 
arbetsfördelningen tydligt avgränsad då tre i ledningen behärskar alla arbetsmoment på 
verkstadsgolvet, men ingen av dem kan ersätta den administrativa funktionen. Ej heller 
behärskar den administrativa ledaren arbetsmomenten på verkstadsgolvet. Vi tolkar detta som 
att ledarna via kommunikationsprocessen som de menar är grunden till en god beslutprocess 
hittat en arbetsfördelning som de upplever meningsfull. Viket betyder att trots att de hittat en 
arbetsfördelning som vi tolkar är bekväm för dem alla, kan det komma att uppstå problem. Vi 
menar att flexibiliteten på verkstadsgolvet är ganska tydlig men däremot inte när det gäller 
den administrativa funktionen, vilket i sin tur betyder att sårbarheten är hög i den funktionen. 
 

5.4.4 Övriga reflektioner 
Den enda kvinnan i verksamheten avstod delta i intervjuprocessen. Kvinnan motiverade detta 
med att, intervjuerna var något som grabbarna fick ta hand om. Trots att hon visste att vi var 
beroende av hennes intervju kunde vi överhuvudtaget inte se skymten av henne. Vi tolkar 
detta som att antingen ville hon helt enkelt inte medverka i intervjuerna, eller hade hon av 
någon anledning inte befogenheter att intervjuas i förhållande till de övriga ledarna. Lambert 
förklarar att i liknande situationer, när det är flera som delar ett ledarskap kan en känna en 
viss osäkerhet och rädsla177. Detta kan bero på att en av ledarna känner större trygghet och 
försöker ta huvudrollen i det delade ledarskapet. Vi kunde urskilja denna 
huvudrollsinnehavare i verksamheten som Lambert beskriver när vi frågade efter den 
kvinnliga respondenten. Det visade sig när VD:n med hjälp av handen ”viftade bort” den 
kvinnliga ledaren och förklarade för oss att denne skulle inte intervjuas. Vilket betyder att det 
O`Toole menar med skillnaden mellan det delade ledarskapet och det traditionella enskilda 
visar sig tydligt här178. I det delade ledarskapet menar han att ledarna frågar varandra i olika 

 
 
174 Troiano, P (1999) ”Sharing the throne” 
175 Doyle, M E & Smith, M K (2003) ”Shared leadership” 
176 Holmberg, K & Söderlind, E (2002) "Leda genom att dela - om delat ledarskap i praktiken" 
177 Lambert-Olsson, H (2004) “Delat ledarskap - om äkta och oäkta dubbelkommandon” 
178 O´Toole, J. Galbraith, J & Lawler, E E I (2002) ”When two (or more) heads are better than one: The promise and pitfalls 
of  shared leadership”  
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ärenden, däremot i det traditionella som han jämför med, där talar ledaren om för 
vederbörande hur denne skall agera. Detta betyder att det finns en informell beslutsfattare i 
verksamheten. Vi tolkar detta som att delat ledarskap inte alls förekommer i den 
utsträckningen som ledarna i denna verksamhet har uttalat sig om. Alltså vi kunde se att deras 
ledarskap trots allt är hierarkiskt ordnat och liknar mer det traditionella ledarskapet än det 
delade. Att ledarna har uttalat sig om en sak och att vi ser en annan, tolkar vi som att de vill 
förmedla en annan bild utåt samtidigt som de vill bevara den familjära sammanhållningen 
som de anser präglar och är betydande för deras verksamhet. Det vill säga, de vill framstå som 
ett företag där alla ledare har lika stor inverkan och där maktfördelningen inte är tydligt 
markerad som den i själva verket är.  

 
 Avslutningsvis har vi kortfattat summerat de av företaget tilltänkta effekterna av det delade 
ledarskapet och de verkliga effekterna av det delade ledarskapet. Vi klargör även här om de 
tilltänkta effekterna har infriats samt vilka andra verkliga effekter som uppkommit men som 

inte varit tilltänkta. 

 
 

Figur 10: Tilltänkta och verkliga effekter Företag IV 
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SLUTSATS 

6.1 Tilltänkta och verkliga effekter av det delade 
ledarskapet 

Ledningen har valt delat ledarskap i syfte att skapa ett lyckosamt koncept. Vårt syfte med 
uppsatsen var att göra en utvärdering över, hur de av ledningen planerade effekternas utfall 
förhöll sig till det verkliga utfallet som vi kunde se. Anledningen till detta var att visa att 
ibland leder det till planerade effekter, ibland inte alls och ibland delvis. 
 

I slutsatsen kommer vi att lyfta fram de effekter vi kunde se utifrån våra tabeller i analysen.  
Vi kommer således att ställa de tilltänkta och verkliga effekterna mot varandra under 

respektive rubrik för att till sist ha en summerande slutsats. 

6.1.1 Verkliga effekter av det delade ledarskapet 
 

 Arbetsfördelning 
 
Ledarna i företagen har valt att behålla sin formella position men alla pratiska arbetsuppgifter 
fördelas lika mellan dem. För övrigt delar ledarna gemensamt på allt ansvar, vilket innebär att 
alla ledare är delaktiga i alla beslut och processer. I endast ett företag är det en arbetsuppgift 
som endast en ledare behärskar, för övrigt delar alla ledarna på alla arbetsuppgifterna. Syftet 
med att alla behärskar alla arbetsuppgifter är att ledarna enkelt ska kunna täcka upp för 
varandra vid frånvaro då deras kompetens är synonym.  
 
Vi kunde se att trots ”alla kan allt” och en tydlig arbetsfördelning kan det uppstå 
missuppfattningar och ”en ta för givet” attityd gentemot varandra i den operativa 
verksamheten i det delade ledarskapet. Vi vill påstå att det delade ledarskapet mestadels 
används på strategisk och taktisk nivå än på den operativa. Vi fick även detta bekräftat då 
VD:n i ett av företagen förklarade att vid en eventuell konjunktursvacka fattar denne ensam 
de beslut som situationer kräver. 
 

 Beslutsfattande och kommunikation 
 
Inför beslutsfattandet var det meningen att alla ledare skulle ha tillgång till exakt samma 
information samtidigt. En god kommunikation skulle dessutom underlätta beslutsprocessen 
där strategiska och operativa beslut fattas gemensamt. Beslutsfattandet var något alla ledare 
skulle ha lika stor inverkan i, vilket i sin tur skulle leda till bättre grundade beslut. 
 
Vi kunde istället se att beslutsprocessen blev lång och tidskrävande på grund av att en 
överkommunicering hade etablerat sig i verksamheten. Vi menar att detta kan bero på att alla 
inte har tillgång till samma information samtidigt och blir på så vis tvungna att stämma av 
regelbundet med de övriga ledarna. Detta i sin tur leder till att tidsåtgången ökar för 
kommuniceringen. Det kan även tyda på att de ibland saknar en gemensam grundsyn eftersom 
de är tvungna att stämma av med de övriga ledarna. 
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 Kompetens 

 
Tillvaratagandet av den individuella kompetensen var en av de tilltänkta effekterna det delade 
ledarskapet skulle leda till. Denna individuella kompetens ska på lång sikt leda till att alla 
ledare behärskar alla arbetsuppgifter. Den breda kompetensgrunden önskades för att minska 
konjunkturkänsligheten. Ytterligare en effekt som ett företag önskade uppnå var att bli 
ledande inom sitt kompetensområde i södra Sverige.  
 
Vi kunde se att kompetensen var personlig men kompletterades med en gemensam grundsyn. 
Vi fick detta bekräftat då en arbetsuppgift ofta hamnar på samma ledare per automatik i 
särskilda ärenden. Då menar vi att tanken med att kunna ersätta varandra vid frånvaro 
försvåras då ledarna trots allt söker upp den ledaren med speciell kompetens i särskilda 
ärenden slentrianmässigt.  I ett företag kunde vi tydligt se att kompetensen var personlig då 
ingen övrig ledare i det företaget kunde ersätta denna funktion.  
 

 Konkurrensfördelar  
 

Konkurrensfördelar önskades uppnå på marknaden genom det delade ledarskapet då fler 
kompetenser integrerades i ett och samma ledarskap. Det vill säga då flera ledare delar 
ansvaret underlättar det att få en omfattande verksamhet att fungera. I ett företag ansåg 
ledarna att om de arbetar tillsammans tillintetgörs den interna resultatkonkurrensen mellan 
ledarna och samarbetet blir istället starkare. Det delade ledarskapet ger även nyanserade och 
därigenom fler valmöjligheter på lösningar av svårigheter som i sin tur leder till högre kvalité.  
 
Vi kunde se att i det delade ledarskapet finns det konkurrensfördelar att utvinna. Förutsatt att 
en gemensam grundsyn existerar och att informationsspridningen och kommunikationen 
fungerar på ett tillfredställande sätt. Däremot kan vi se en konkurrensnackdel genom att VD:n 
i ett företag menade att vid en eventuell konjunkturnedgång stod denne ensam i 
beslutsfattandet. Han menade vidare att denne ensam kanske måste fatta de obekväma 
besluten och upplevde därigenom inget stöd hos de övriga ledarna i det delade ledarskapet.  
 

 Sårbarheten 
 
Ledarna eftersträvar hög anpassningsbarhet på arbetsplatsen därför är kompetenskraven högt 
ställda. De menar att de är händelsestyrda och anpassar verksamheten efter de situationer som 
efterhand uppstår. Ledarpositionerna är situationsanpassade för att täcka upp alla oförutsedda 
händelser som dyker upp i den operativa verksamheten och som kan föranleda 
omprioriteringar av uppdrag som skall genomföras. 
 
Vi kunde se att sårbarheten istället var mycket påtaglig i hälften av företagen när en ledare var 
frånvarande. Vi menar att det situationsanpassade ledarskapet de beskriver är utsatt om 
ledaren som handhar ett visst ärende är frånvarande. Sårbarheten ökar istället genom att 
ledarna har olika personliga kompetensområden detta trots att ledarna eftersträvar hög 
anpassbarhet för att därigenom undvika hög sårbarhet. 
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 Flexibilitet 

 
Det delade ledarskapet ska bygga på hög flexibilitet där alla arbetsuppgifter ska fördelas lika 
mellan ledarna. Det är meningen att vem som helst av ledarna skall kunna företräda en 
frånvarande ledare. Flexibiliteten skall även kunna nyttjas vid konflikthantering med 
personalen, då det är meningen att ledarna på ett enkelt sätt skall kunna sätta sig in i den andre 
ledarens situation och fungera som ett stöd för denne. I ett företag är det meningen att ledarna 
skall ta stöd i varandra och underlätta när tolkningar av lagstiftningen är komplicerad och 
behöver utrönas grundligt. 
 
Vi kunde istället se att ledarskapet i ett av företagen var mycket begränsat av regler och 
paragrafer och på så sätt kunde ledarna inte ta vara på det delade ledarskapet. Vi menar att 
deras delade ledarskap begränsas av att det är hårt styrt genom dessa regler och paragrafer, 
vilket innebär att det därigenom ges begränsad möjlighet till kreativt samarbete. 
 

6.2 Slutlig sammanfattning 
Om samverkan mellan två eller flera ledare påverkar en organisation på ett sådant sätt att den 
sammanlagda verkan av faktorerna blir större än summan av verkningarna av faktorerna var 
för sig har effekter uppnåtts. Vi kan inte entydigt säga att de av ledningen planerade 
effekterna har uppnåtts i de organisationer vi har undersökt. När ledningen skapar 
konstellationen delat ledarskap, sker detta i syfte att skapa ett lyckosamt koncept där effekter 
ska utvinnas. Vi kan se att dessa delvis har infriats men på ett komplext vis och på bekostnad 
av andra effekter. Vi menar att problematiken ligger i att ledningen inte helt och hållet erhållit 
de avsiktligt planerade effekterna i någon av de organisationerna vi undersökt. 
 
Vi har även ställt oss frågan om vi tydligt kan separera effekterna helt och hållet från varandra 
eller om de är integrerade i varandra så att vi inte kan utesluta vare sig den ena eller andra. 
Men vi kan konstatera att dessa effekter som inte alltid är kostnadsfria troligtvis inte hade 
utvunnits utan delat ledarskap. Vi menar att ett välkoordinerat delat ledarskap kan uppnå 
önskade effekter. Förutsättningen för att de önskade effekterna skall uppnås är att ledningen 
är uppmärksam på de effekter de önskar och lyfter fram dem till ett synligt och medvetet 
utvecklingsläge.  
 

6.3 Vidare forskning 
Vi har i vår studie valt ett ledningsperspektiv för att utröna vilka effekter som skapas i det 
delade ledarskapet. Dessa effekter får dock ingen verkan om inte de anställda förstår hur det 
delade ledarskapet fungerar och vilka effekter det generar. Vi finner det därför intressant att 
studera effekter vid delat ledarskap hos de anställda. Hur uppfattar de anställda det delade 
ledarskapet, förstår de vilka effekter som skapas? 
 
Ytterligare något vi fann intressant som förslag på vidare forskning är hur effekterna skiljer 
sig åt i de olika organisationsformerna vi studerat. Vi kunde se tydliga skillnader mellan dessa 
olika organisationsformer, vilket vi tror skulle bli en intressant uppsats. Är det så generellt 
eller slumpade det sig bara så i vår uppsats? 
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Vi anser även att ett genus perspektiv skulle kunna vara av stort intresse vad gäller det delade 
ledarskapet. I all litteratursökning och artikelsökning har vi funnit ett mönster som tyder på att 
fler kvinnor än män skriver om delat ledarskap. Vad kan detta betyda? Vi fann detta väldigt 
intressant och tror att detta i sig skulle kunna bli en intressant studie.  
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