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Abstract 
 

In a world where organisations become bigger and more complex and there are more matters 

to address, the thought of sharing the leadership comes to mind. Both in our professional and 

private lives we would like to get more done. To cope with these new requirements the 

shared leadership could be one of the solutions. 

 

The shared leadership can give us the relief that is needed and help us to distinguish work 

from private life because we also have others to rely on. We don’t need to take responsibility 

for the entire work alone. 

 

The shared leadership can bring us to broaden our view of leadership and we become capable 

of managing larger and more complex organisations. There are people who have described 

the shared leadership in writing. Others who have practiced the shared leadership have 

described the advantages and disadvantages of this particular form of leadership. 

  

This brings me to the thought of a shared male and female leadership. A form of leadership 

which I have personal experience from. I am interested to know if this could be a form of 

leadership which would further strengthen our leadership and widen our field of vision in the 

growing complexity of organisations. 

 

My study in this area is based on interviews with three pairs of leaders, all of them using the 

shared leadership. Two of these three pairs are based on a man and a woman. My by-depth 

interviews will give us an insight into their views on this subject and how they handle it. 

 

In the analysis I discuss various important components and also present the essential thoughts 

that the three pairs of leaders talked about considering shared leadership and specifically the 

shared male and female leadership. 

 

The conclusion of this paper brings the thoughts that this may not have to do with sex. It 

could rather be personal characteristics that are essential when we talk about shared 

leadership. The shared male and female leadership could in this case be tantamount to a 

shared leadership, but differ from being a traditional leadership with only one leader.    

 

 

Keywords: Leadership, Shared Leadership, Male and Female
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Sammanfattning 
 

I en värld där organisationerna blir större och komplexare och det blir mer och mer att ta 

ställning till, så väcks intresset för att dela på ledarskapet. Både på arbetsplatsen och i 

privatlivet vill vi få mer gjort. För att klara dessa nya krav som ställs på oss så kan ett delat 

ledarskap vara en av lösningarna. 

 

Det delade ledarskapet kan ge oss den avlastning som behövs och hjälpa oss att skilja arbete 

från privatliv i och med att vi vet att vi har andra att förlita oss till. Vi behöver inte ensamma 

ta ansvar för hela arbetet.  

 

Sedan kan det delade ledarskapet göra att vi breddar synfältet för vårt ledarskap och klarar av 

att hantera större och komplexare organisationer. Det finns en del som skrivit om detta och 

några som använt det delade ledarskapet beskrivit hur det har hjälpt dem och även vilka 

problem de kan ställas inför i denna form av ledarskap.  

 

Detta före mig in på tanken om ett delat manligt och kvinnligt ledarskap, som jag även har 

egen erfarenhet av, och om detta skulle vara en form som ytterligare stärker vårt ledarskap 

och breddar synfältet i den allt mer komplexa organisationsvärlden.  

 

Min studie bygger på intervjuer med tre ledarpar som alla använder sig av ett delat ledarskap 

och där två av dessa paren är en man och en kvinna. De delar med sig genom djupintervjuer 

av deras syn på ämnet och hur de hanterar detta. 

 

Analysen diskuterar olika komponenter som de intervjuade ledarparen anser vara väsentliga 

när man talar om delat ledarskap och då ett delat manligt och kvinnligt ledarskap.  

 

Slutsatserna tar fram det som uppsatsen kommit fram till. Där framförs det att det kanske inte 

har med kön att göra utan att det handlar om personliga egenskaper för ett fungerande delat 

ledarskap och att det delade manliga och kvinnliga ledarskapet i så fall skulle vara likställt 

med ett delat ledarskap, men skilja sig från ett traditionellt ledarskap med endast en ledare. 

 

 

Nyckelord: Ledarskap, Delat ledarskap, Manligt och Kvinnligt 
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Förord 
 

Denna uppsats är ämnad att undersöka ett delat manligt och kvinnligt ledarskap. För att det 

skulle gå att genomföra uppsatsen så krävdes det hjälp från ett antal olika personer. Jag vill 

härmed tacka dem för deras vilja att hjälp och deras engagemang. 

 

Först och främst vill jag tacka min handledare Torbjörn Ljungqvist för hjälpen och 

engagemanget under arbetets gång. Hans kunskaper och vägledning har varit till stor hjälp 

för att sammanställa denna uppsats. Sedan vill jag tacka de tre ledarparen som jag intervjuat 

för den tid de avsatte för att jag skulle kunna genomföra bra intervjuer som tillförde bra 

material till min studie. 

 

Sedan vill jag tacka mina föräldrar som hjälpt till och läst igenom uppsatsen under 

processens gång och även deras support för att få denna uppsats klar. 
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1. Introduktion 
 

1.1 Inledning 

 

Det finns många sätt att avsluta meningen ”Ledarskap är…”. Det sägs att det finns lika 

många olika definitioner av ledarskap som det finns personer som försökt definiera det. Ordet 

ledarskap är likt orden demokrati, fred och kärlek. Även om alla vet vad vi menar när vi 

uttrycker dessa ord, så har orden ändå olika betydelse för olika människor. (Northouse, 2007) 

 

Organisationen Ledarna beskriver det som att ”Ledarskap handlar om att få alla 

medarbetare att med beslutsamhet och entusiasm sträva mot samma mål. Ledare blir du 

genom ditt sätt att vara och hur du påverkar andra. Ditt ledarskap formas i dina relationer 

till framförallt dina medarbetare”. (Ledarna, 2009) 

 

Även mode styr ledarskapet. ”Ledarskap för förändring” talar man ofta om. Jacobsen och 

Thorsvik (2008) talar om att ledare i dagens samhälle möts av nya utmaningar där gamla 

ledarskapsteorier inte alltid är de givna valen. Ledarna måste istället anpassa sig till en 

förändrad omgivning. 

 

I denna förändring kan det delade ledarskapet komma in. Även om det tyder på att redan de 

gamla romarna använde sig av en form av delat ledarskap. (Lambert-Ohlsson, 2004). Enligt 

det latinska uttrycket ”Duo cum faciunt idem, non est idem”, som menas att när två personer 

gör detsamma, är det lika fullt inte detsamma. Enligt Lambert-Ohlsson (2004) användes ett 

delat ledarskap redan av de gamla romarna för att minska risken för maktmissbruk. 

 

Enligt Lambert-Olsson (2004) är det många som ser det delade ledarskapet som en omöjlig 

företeelse. Andra däremot ser och använder konceptet med stor framgång.  

 

Att använda det delade ledarskapet som en delning mellan en man och en kvinna för oss in 

på det delade manliga och kvinnliga ledarskapet, som kräver tankar kring hur män och 

kvinnor leder och likheter och skillnader dem emellan. 

 

Berger och Luckmann (1979) skriver att vi människor har lätt för att bilda oss förutfattade 

meningar och sedan föra dem vidare i samhället. Hur en kvinna eller en man bör vara kan 

variera från person till person. Men det har ändå skapats en bild i samhället över hur en man 

eller en kvinna bör bete sig. 

 

Vi kan fråga oss om könet styr hur vi leder. Coleman och Pounder (2002) talar om att det 

handlar om den sociala konstruktionen. Kvinnan påverkas av sitt arbete hemifrån, när det 

gäller barnuppfostran, hushållsarbete mm. Det här ger kvinnan kapacitet att brottas med att 

prioritera sin roll som ledare. Mannen i sin tur har inte denna fördel. De menar att om män 

ska förbli vid makten är det viktigt att inte bryta mönstret för hur könen konstrueras. 

 

Kallifatides (2002) menar att vi bedöms efter fyra olika delar. Det menas att beroende på om 

man är man eller kvinna så bedöms man efter dessa delar som kan avgöra hur vi ser på 

könsrollerna. ”Vi bedöms efter fyra saker: Vad vi gör, hur vi ser ut, vad vi säger och hur vi 
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säger det” (Kallifatides, 2002, s 77). Utefter detta konstrueras vår uppfattning om könet som 

kan avgöra hur vi även ser könet utifrån ledarposition. 

 

Eagleson och Waldersee (2002) menar att det kan vara en fördel om man är olika och att just 

olikheten kan skapa komplement till varandra. Samtidigt ses det inte som realistiskt att en 

ledare ska klara alla situationer själv. Med det menar de att ett bra samspel kan leda till ett 

komplettare ledarpar. 

 

För att koppla ihop vad denna uppsats handlar om , så är det ett delat manligt och kvinnligt 

ledarskap. Därför har jag hämtat ett citat från Stephen R Coveys (2007) som skriver i sin bok 

8th habit, from effectiveness to greatness, angående när flera personer arbetar tillsammans. 

“When you have a team of people that builds on each individual's strengths and organizes to 

make individual weaknesses irrelevant, you have true power in an organization”. (Coveys, 

2007, s 127). Här framhäver Stephen R Coveys styrkan med att arbeta tillsammans och hur 

de personliga egenskaperna bidrar till att stärka ledarskapet och organisationen.  

 

1.2 Problembakgrund 

 

Jag har intresserat mig mer och mer för ledarskap den sista tiden. Jag gick min utbildning och 

läste en hel del organisation och ledarskap. Sedan gjorde jag ett litet uppehåll i studierna för 

att arbeta utomlands under några års tid. 

 

Under mina år utomlands har jag både ställts inför olika situationer där jag kunnat skapa min 

ledarstil och lärt mig vad som är ledarskap. I alla fall en hint om det. Jag har även kunnat 

observera hur andra inom organisationerna, som oftast varit stora hotellkedjor och 

golfanläggningar, löst problematik i praktiken och hur de kommit ett steg vidare. Vissa har 

gjort det genom egna beslut, andra genom gemensamma beslut. 

 

Den tid jag spenderat med att jobba med människor så har jag alltid haft en partner. Ett par 

gånger kvinnor och några gånger män. Det är i detta som mitt intresse för ett delat ledarskap 

har vuxit fram och då med infallsvinkel mot ett delat manligt och kvinnligt ledarskap. 

 

Jag har under mina år utomlands både sett fördelar och nackdelar med att dela på 

uppgifterna. Vem ska göra vad, när ska det göras för att samspelet ska fungera, när trampar 

man över gränsen och vem bestämmer över vem när det blir kontroverser i samspelet? 

 

Detta är några av de frågor som kommer upp när jag börjar fundera över hur det delade 

ledarskapet kan användas i förhållande att skapa fördelar i ledarskapet, men även om det 

skapar nya problem som inte existerar i ett ledarskap med endast en ledare. 

 

I det här arbetet är det viktigt att vi frånser från tanken att chef är samma sak som ledare. 

Chefen är någon som arbetar efter frågor som varför uppgifter ska göras och vad de gäller, 

mot att ledaren istället inriktar sig på hur det hela ska genomföras. (Ledarna, 2009) 

 

En orsak till att använda ett delat ledarskap kan vara att avlasta arbete (Holmberg & 

Söderlind, 2004), men även att kunna få fler infallsvinklar på uppgifterna. Det kan även vara 

så att vissa uppgifter passar ett visst ledarskap samtidigt som ett annat passar andra uppgifter. 

Där kommer vinkeln till ett delat manligt och kvinnligt ledarskap in i bilden. Om det är så att 
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det skiljer något mellan dessa så kanske det går att använda som en fördel för att utvecklas 

ytterligare inom organisationen. 

 

Där kommer vi även gå in på olika typer av delat ledarskap. T ex som äkta och oäkta 

dubbelkommandon som Håkan Lambert-Olsson (2004) diskuterar i sin bok ”Delat ledarskap 

– om äkta och oäkta dubbelkommandon.”. 

 

Det finns ett antal som har gått igenom ämnet och jag kommer att försöka se vad dessa säger 

om dels möjligheter och dels svårigheter och problem som kan uppkomma med det delade 

ledarskapet. 

 

För att komplicera det hela ytterligare tänkte jag som jag tidigare nämnt, lägga infallsvinkeln 

på ett delat manligt och kvinnligt ledarskap. Här har jag inte funnit allt för mycket skrivet, 

vilket gör mig väldigt positiv inför uppgiften. För nu har jag möjlighet att föra över tankarna 

om ledarskap och delat ledarskap och komplettera detta med vad som sägs om manligt 

gentemot kvinnligt ledarskap. Hur kan vi dra nytta av detta? 

 

Det är möjligt att det är så att det inte är någon skillnad på det manliga och det kvinnliga 

utifrån könsperspektivet, men hur är det utifrån ett ledarskapsperspektiv? 

 

Så problematiken utgår från mina egna erfarenheter men även de möjligheter som erbjuds 

och de effekter vi hoppas få fram genom arbetets gång. Det bli intressant att se om vi kan dra 

nytta av det delade ledarskapet och kanske även då i ett skiljt manligt och kvinnligt sätt att se 

på ledarfrågorna och arbetsuppgifterna.  

 

1.3 Problemformulering 

   

Jag har en hypotes som jag utgår ifrån och försöker bygga arbetet utifrån. Den lyder på 

följande sätt: 

 

”Det delade manliga och kvinnliga ledarskapet öppna dörrar för en komplettare helhet” 

 

Det är med denna hypotes eller detta påstående som jag tar mig an uppgiften. För att jag ska 

kunna utröna om detta påstående har någon bäring eller ej, så kommer arbetet fokusera på 

Ledarskap, Delat Ledarskap och Manligt vs. Kvinnligt ledarskap. 

 

Dessa är de centrala begreppen som behövs för att kunna ge en så bra bild som möjligt av 

ämnet. 

 

Med komplettare helhet menar jag hur vi kan komplettera varandra vad gäller t ex 

egenskaper, personlighet, könstillhörighet. Allt som kan göra att vi blir bredare i vårt 

ledarskap gentemot om vi skulle vara ensamma i ledarskapet.  

 

För att visa ämnet på ett bra sätt och leta efter fördelar och nackdelar som kan uppkomma 

med det delade ledarskapet, kommer jag att inleda med en bakgrund om ledarskap, sedan 

över till teorier kring delat ledarskap och den kritik som finns mot det för att sedan avsluta 

teorin med att belysa det kvinnliga ledarskapet gentemot det manliga och vad dessa står för. 
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I den miljö där jag arbetade i under ett antal år, dels i Egypten och dels i Italien, så har jag 

märkt att det ofta kan uppstå konflikter. Kanske beroende på att det delade ledarskapet inte 

alltid var belyst och riktlinjerna dragna. I ett sådant fall kan det delade ledarskapet skapa mer 

konflikter än skapa möjligheter. Dock är mina erfarenheter från när det lyckats att jag dels 

hinner med fler saker och att det blir ett flyt som uppskattas av de som kommer utifrån eller 

de som leds. 

 

Det finns troligen både för och nackdelar med ett delat ledarskap. Fördelar kan vara att 

ledaren/chefen blir avlastad och att man i komplexa organisationer blir ett stöd för varandra 

där svåra beslut ska fattas. Kommunikationen i organisationen kan öka och beslut kan bli 

bättre grundade då man är två eller fler som tillsammans diskuterar fram under arbetets gång 

innan det kommuniceras ut. Kommunikationen kan även ses som en nackdel eller ett problem 

när man är två eller fler. Det kan vara så att budskapet förs ut som dubbla budskap om den 

interna kommunikationen mellan ledarna inte fungerar. Sedan blir det även fler viljor i 

beslutsfaser som kan orsaka konflikter eller att arbetet tar längre tid. En fråga man kan ställa 

sig här är om det delade ledarskapet fungerar bättre i mindre eller större organisationer och 

om det blir högre kostnader för organisationen beroende på om man måste anställa två ledare 

istället för en. Det kan bli en höjd kostnad på kort sikt, men kanske ökar också effektiviteten i 

organisationen som medför att det på lång sikt blir lönsammare med denna ledarform. 

 

Jag har fokuserat på ett delat manligt och kvinnligt ledarskap och om just denna kombination 

kan öka värdet och möjligheterna eller om det skapar mer problem. Det finns många som 

lyfter fram skillnaderna mellan könen och att de olika egenskaperna möjligen skulle kunna 

utgöra fördelar i det delade ledarskapet. Samtidigt skulle det om man inte förstår varandra 

skapa konflikter, som kanske inte skulle behöva uppstå om man är själv eller av samma kön. 

Vi kan även fråga oss om det egentligen är någon skillnad mellan könen eller om det är en 

bild som bara målas upp för att det ska vara en skillnad istället för att det faktiskt är så. 

 

Det finns några frågeställningar som vi kommer att återkomma till under arbetets gång och 

förhoppningsvis få lite klarhet i med tiden. 

 

Forskningsfrågor: 

 

 Vilka konsekvenser får ett delat manligt och kvinnligt ledarskap? 

 

 Vilka är de viktiga komponenterna för ett delat ledarskap? 

 

 Skapas det fler problem då fler är med i beslutsfaserna? 

 

 Finns det skillnader om det delade ledarskapet delas mellan två av samma kön eller 

två av olika kön? 

 

 Finns det fördelar och nackdelar med ett delat ledarskap beroende på storlek av 

organisationerna? 

  

1.4 Syfte  

 

Enligt min formulering av problembakgrund och problemformulering så vill jag undersöka 

möjligheterna med att använda ett delat ledarskap.  
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Kan vi genom de olika formerna av delat ledarskap finna de möjligheter som finns med att 

dela ansvaret och kan vi på sätt dra nytta av dessa. 

 

Jag vill i detta arbete belysa ett ledarskap som jag tror har stora möjligheter i framtiden. 

Kanske till och med ett ledarskap som krävs då organisationerna blir större och komplexare 

och omvärlden blir annorlunda och ställer nya krav på organisationer. 

 

Syftet med att belysa ett delat manligt och kvinnligt ledarskap, är för att se om vi kan nå 

problemen som uppkommer inom organisationen från olika vinklar. Om det är så att det 

kvinnliga ledarskapet ser saker på ett sätt och det manliga på ett sätt, så kan vi kanske skapa 

möjligheter som inte finns med en ledare. Eller som inte går att skapa i ett delat ledarskap av 

samma kön. Samtidigt blir kraven från medarbetar och marknad hårdare och hårdare ju mer 

medvetna individerna blir. Detta ställer högre krav på ledarskapet att vara mångsidigt. Kan 

det delade manliga och kvinnliga ledarskapet skapa denna mångsidighet? 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka innebörden av ett delat manligt och kvinnligt 

ledarskap.  

 

1.5 Avgränsning 

 

Uppsatsen avgränsar sig till att endast undersöka det delade ledarskapet från ledarnas sida. 

Inget från personal eller externa parter är undersökt. Uppsatsen inriktar sig på att undersöka 

ett delat manligt och kvinnligt ledarskap. För att göra en intressant studie av ämnet har jag 

avgränsat mig kring teorin och valt att endast presentera relevant teori kring ledarskap och 

olika ledarskapsstilar, delat ledarskap och det som anses relevant i förhållande till de 

undersökningar jag gjort. Kompletterar detta med teori kring manligt och kvinnligt och hur 

det förhåller sig till ledarskapet och även språkbruket kring könstillhörigheten som kan 

påverka ledarskapet. 

 

Jag har avgränsat mig till att endast undersöka 3 organisationer och dessa är lite olika i 

storlek och agerar inom olika branscher. Orsaken till denna avgränsning som kan ses som 

snäv är att jag av tidskäl inte har möjlighet att göra en mer omfattande studie och att jag inom 

ett relevant demografiskt område i förhållande till tidsram inte funnit fler respondenter som 

ansett sig intresserade av att ställa upp. 

 

1.6 Disposition 

 

Uppsatsen är indelad i åtta kapitel enligt figuren nedan: 
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Figur 1, Uppsatsens disposition 

 

Första kapitlet, Introduktion, ger en inledning till ämnet som studeras. Kapitel två, Metod, 

presenterar det metodiska valet för denna uppsats. Den tar upp förhållningssätt, 

giltighetsanspråk, praktiskt tillvägagångssätt och källor och kritik mot dessa. I kapitel tre, 

Teori, presenteras den teoretiska referensramen. Den tar upp teori kring ledarskap, delat 

ledarskap och vad som är manligt och kvinnligt. I kapitel fyra, Empiri, presenteras 

intervjuerna jag genomfört. I kapitel fem, Analys, analyserar jag det empiriska materialet och 

jämför med den teori som finns i kapitel tre. I kapitel sex, Slutdiskussion, presenterar jag 

slutsatserna för uppsatsen. I Källförteckning presenteras de källor jag använt mig i för 

framställandet av uppsatsen. I Bilagor presenteras det material som jag använde mig av under 

intervjuerna.   
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2. Metod 
 

I detta kapitel går jag igenom mina val av metoder för arbetet. Jag börjar med att förklara 

valet av metod för det empiriska arbetet och vilka ramar jag haft för arbetet i stort och 

varför jag valt detta. Sedan går jag över till hur jag praktiskt valt att lägga upp mitt val av 

vilka organisationer jag undersökt och varför valt föll på dessa. Sedan förklarar jag 

insamlingen av data genom mina intervjuer och hur dessa genomarbetats från förberedelse 

till analys. 

 

2.1 Metodiskt tillvägagångssätt 

 

Metoden användes för att kunna beskriva sambandet mellan två eller flera variabler. Det 

finns två olika sätta att använda sig utav. Det är den kvantitativa metoden och den kvalitativa 

metoden. De två metoderna avser att spegla orsakerna och sambanden. Medlen är dock olika 

för de två metoderna. Ordet kvantitet syftar till att visa på mängd, antal och storlek. Ordet 

kvalitet syftar till att visa på egenskaper. (Boolsen, 2007. Andersen, 1998) 

 

Den kvantitativa metoden använder kvantitativ data och den kvalitativa metoden använder 

sig av kvalitativa data. Kvantitativa data benämns som ”hårda” och kvalitativa data benämns 

”mjuka”. Hårda data är information om viss fakta t ex kön, ålder, utbildning, yrke eller 

bostadsort. Mjuka data är t ex en text, en intervju, ett samtal eller en tidningsartikel. 

(Boolsen, 2007. Andersen, 1998) 

 

Den kvantitativa metoden anses vara ”storebror” och den kvalitativa metoden anses vara 

”lillebror”. Den kvantitativa metoden anses ha mer prestige eftersom den kvantitativa 

metoden i större utsträckning kan underkastas en rad vetenskapliga krav, t ex relabilitet, 

giltighet och objektivitet. (Boolsen, 2007) 

 

Kvalitativ information har i allmänhet ansetts användbar som en tilläggsinformation. T ex om 

den inhämtas tidigt i ett forskningsprocess. Däremot har det inte ansetts god praxis att grunda 

ett forskningsprojekt på kvalitativ data. Detta har under senare år ändrats, då man idag 

använder en mix av kvantitativa och kvalitativa data. (Boolsen, 2007) 

 

2.1.1 Förhållningssätt 

 

Inom det vetenskapliga arbetet finns det två dominerande förhållningssätt att hålla sig till. 

Det är positivism och hermeneutik. Positivismen kommer från naturvetenskapen och används 

i den kvantitativa forskningsmetoden. Hermeneutiken är det förhållningssätt som används i 

den kvalitativa forskningsmetoden. (Lantz, 1993) 

 

Positivismen söker efter kausalitetssamband. Det är ett förhållningssätt som ska vara verkligt 

och iakttagbart och allt vetenskapligt arbete ska ske efter en enhetlig metod och särskiljer 

värderingar och fakta. Hermeneutiken är ett tolkningsvetenskapligt förhållningssätt. Tanken 

är att tolka och förstå och man forskar inom sociala och mänskliga förhållanden, där man 

skiljer på fysiska och sociala fenomen. Inom detta förhållningssätt anses det att den kunskap 

man inte kan få genom förnuft kan man få genom känslor Det är även positivt med 

personliga erfarenheter. (Lundahl & Skärvad, 1999) 



 

 

 14 

 

I denna uppsats har jag valt ett hermeneutiskt förhållningssätt. Uppsatsen bygger på en 

kvalitativ forskningsmetod. Hermeneutiken ligger som grund i den kvalitativa metoden och 

styrker mitt val av detta förhållningssätt. Det är av betydelse att tolka och förstå det 

empiriska materialet i denna uppsats för att förstå hur det delade manliga och kvinnliga 

ledarskapet ser ut och vad det för med sig.  

 

För att analysera materialet är det givet att jag även använder mig av det hermeneutiska 

förfarandet för analys och tolkning. I detta analysarbete är det viktigt att förstå att fakta är 

alltid förmedlade resultat av tolkningar, inte urgrunden av dessa. Det centrala bli förståelse 

av texter. Till denna förståelse kommer vi aldrig förutsättningslösa, utan har alltid med oss en 

förförståelse. Denna förförståelse grundas i teori, referensramar, begrepp och värderingar. 

Det är i förhållande till detta som vi tolkar och analyserar texterna i vårt empiriska material. 

Det centrala i det hermeneutiska förhållningssätt och analysen är tolkningar. (Alvesson & 

Sköldberg, 1994) 

 

Hermeneutisk tolkning pendlar mellan fyra delar som inrymmer argument för och emot 

tolkningen. Dessa kan visas med hjälp av den hermeneutiska cirkeln: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Modifierad hermeneutisk cirkel  

(Baserad på Alvesson & Sköldberg, 1994) 

 

I dialog med texten skapas mönstren. Genom att pendla mellan förförståelse och förståelse 

samt helhet och del kan vi förfina kunskaperna som tolkas. Det som tolkas är texten och 

genom tolkningsmönster kan ett resultat skönjas. Delar av texten kommer under arbetets 

gång tillföra oss kunskap som ändrar tolkningsmönstret. Det är ur mönstren i dialogen med 

texten som uttolkarens förföreställningar. Denna förföreställning kommer under arbetets 

gång att omvandlas. Därmed lyfts tolkningsmönstren utanför det som definieras som vanligt 

och naturligt. Fast endast om uttolkaren kritiskt reflekterar över dem. Hermeneutikern ställer 

genom dialog frågor till texten och lyssnar till texten . Genom detta pendlar vi mellan det jag 

tidigare nämnde, förförståelse och förståelse samt mellan del och helhet. Genom denna 

pendling förfinar vi våra kunskaper. (Alvesson & Sköldberg, 1994) 

 

Jag har här förhållit mig på så vis att jag hela tiden pendlat mellan teorin och det empiriska 

materialet jag samlat på mig. Jag hade redan en förförståelse innan studien sattes igång, där 
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jag sett både för och nackdelar med ett delat ledarskap och då ett delat manligt och kvinnligt 

ledarskap. Genom arbetets gång har jag genom att förstå bakomliggande teorier skapat mig 

ny förståelse. Det empiriska materialet har fått mig att ändra mina tolkningar eller öppnat nya 

vinklar på ämnet. Samtidigt kan jag se de olika delarna och hur de tillsammans skapar en 

helhet som leder till en förståelse. Genom mina intervjuer, och arbetet inför dessa med 

sammanställning av frågeformulär, har jag kunnat diskutera med mig själv och texten och fått 

nya tolkningsmönster med tiden. 

 

Desto mer jag jobbar med texten så har jag skapat större förståelse för de bakomliggande 

orsakerna till hur t ex ledarparen i mina undersökningar har resonerat. Jag kan då skapa mig 

tolkningar av detta som leder till olika mönster som jag kan dra slutsatser utifrån. Dessa 

slutsatser är ett resultat av min dialog med texten och hur jag genom observationerna kunnat 

skapa mig en större förståelse för ämnet i relation till min förförståelse. Därmed förfinas 

mina kunskaper och oavsett resultat av studien så kommer studien öka min kunskap och 

möjlighet till att skapa nya tolkningar som jag tidigare inte hade.  

 

2.1.2 Undersökningsmetod 

 

Det finns två former av metoder att förhålla sig till när man gör ett forskningsarbete. Det 

handlar om den kvantitativa och den kvalitativa metoden. Beroende på vad jag vill ha ut av 

uppsatsen och hur min frågeställning ser ut, så avgör det valet av metod.  

 

Mitt val har då fallit på den kvalitativa metoden. Boolsen (2007) menar att denna metod 

syftar till att utforska företeelser, egenskaper eller innebörder. För att täcka mitt behov av 

information så ansåg jag den kvalitativa metoden som den att föredra. Detta genom att den 

översätter verkligheten till en nivå av nyansering som är av värde för mig gentemot den 

kvantitativa metoden. 

 

Vikten av att nyansera ämnet behövs då teorierna om ledarskap, delat ledarskap och manligt 

och kvinnligt ledarskap är ganska generellt i sin utformning. De visar också sälla resultatet av 

det, utan mest förutsättningarna och möjligheterna för dem. Teorierna visar också på fördelar 

och nackdelar med det delade ledarskapet och det manliga och kvinnliga ledarskapet. Den 

kvalitativa metoden hjälper mig då att få djupare insikt och resultat av det. 

 

Samtidigt ger den kvalitativa metoden mig möjlighet att få ut djupare svar och synpunkter av 

respondenterna som hade varit svårt att få i en kvantitativ metod, som mer bygger på redan 

förutbestämda svarsalternativ. Den kvantitativa metoden blir intressant först då volymen av 

respondenter är tillräckligt stort. Jag upptäckte tidigt att det var svårt att finna ett stort antal 

respondenter inom delat ledarskap och framförallt med inriktning på ett delat manligt och 

kvinnligt ledarskap. Därmed blir undersökningen mer trovärdig med en kvalitativ 

undersökningsmetod gentemot en kvantitativ metod. 

 

2.1.3 Forskningsansats 

 

Forskningsansatsen är det tillvägagångssätt som används i uppsatsen. Det finns olika former 

av tillvägagångssätt. Det är induktion, deduktion och abduktion. Tillvägagångssättet ligger 

till grund för den vetenskapliga undersökningen och det resultat den resulterar i. (Andersen, 

1998) 
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Induktionen syftar till att man grundar sin undersökning i det empiriska materialet och drar 

sina slutsatser utifrån detta. Deduktionen däremot grundar sig istället i det teoretiska 

materialet och drar sina slutsatser utifrån detta perspektiv. Det abduktiva tillvägagångssättet 

är en kombination av induktion och deduktion. Det är genom ett kritiskt tänkande genom 

hela uppsatsarbetet som man växlar mellan induktion och deduktion. (Boolsen, 2007) 

 

Min uppsats grundar sig i det abduktiva tillvägagångssättet, då jag utgår från både den teori 

som jag funnit och det empiriska materialet jag samlat på mig. Utifrån dessa två delar drar 

jag sedan mina slutsatser.     

 

2.1.4 Utvärdering 

 

Jag har valt att göra en utvärdering av ett delat manligt och kvinnligt ledarskap. Jag 

undersöker alltså sambandet mellan den ursprungliga tanken med det delade ledarskapet och 

det manliga respektive kvinnliga ledarskapet och vilka de verkliga utfallen av detta. Jag avser 

att studera om det som är tänkt att generera något för respondenterna verkligen gör det eller 

om annat resultat går att skönja. 

 

Att göra denna utvärdering kan dels skapa svårigheter och dels kan det skapa ett vilseledande 

resultat i och med att de olika respondenterna dels agerar i olika områden, är olika stora och 

har kommit olika långt i sin mognadsprocess. Med detta menar jag att jag har inte studerat 

respondenternas organisationer i samma tid, utan de har agerat olika länge i det delade 

ledarskapet och har därmed olika lång erfarenhet av det delade ledarskapet. 

 

Detta gör det svårt för mig att verkligen avse vilka resultat det delade ledarskapet verkligen 

har fått och hur det påverkat organisationen. Eftersom jag har en tidsram att hålla mig till var 

jag ändå tvungen att intervjua respondenterna vid samma tillfälle, trots att de då har olika 

lång erfarenhet och kommit olika långt i mognadsprocessen.  

 

Jag ser att det finns två olika perspektiv på det delade ledarskapet. Ledarperspektivet och ett 

perspektiv ur anställda eller externa parters håll. Det kan innebära en viss skillnad beroende 

på ur vilket perspektiv jag ser min problemformulering och det gäller att vara tydlig med den. 

Jag har dels valt att se det delade ledarskapet ur ett ledningsperspektivet och sedan har jag 

valt att ta den traditionella forskarrollen som styrs av uppfattningen att det vi känner till 

existerar innan vi observerar och analyserar. Med detta menas att när jag går in i 

undersökningen så finns det delade ledarskapet och för mig återstår att fråga, observera och 

analysera. Jag ställer mina frågor, observera och analysera det delade manliga och kvinnliga 

ledarskapet utifrån ledarperspektivet och det är utifrån detta som jag redogör mina resultat. 

Jag har endast valt att studera detta ämne ur ledarnas perspektiv, då jag främst av tidsskäl inte 

haft möjlighet att även undersöka hur de anställda eller externa parter uppfattar ledarskapet. 

Det skulle bli ett allt för omfattande arbete som inte tidsramen tillåter. Det kan anses vara en 

brist i denna uppsats, som jag är medveten om. 

 

Jag har endast kunnat jämföra de förväntningar som ledarna haft på ledarskapet och hur det 

ska påverka organisationen eftersom jag inte gjort någon undersökning från underställd 

personal. Jag har under intervjuerna kunnat avläsa vissa saker. Jag kan genom att kombinera 

den teori som finns och de svar som ges, ge en bild av både de fördelar som ledarna anser 

och de problem eller brister ledarformen kan uppvisa eller uppbringa.  



 

 

 17 

 

Slutligen utvärderar jag resultatet utifrån vad ledarna haft för förväntningar från början och 

vilka resultat som har visat sig längs vägen och ge en relativ bild av det utan att den blir 

generell. Detta därför att de olika organisationerna skiljer sig en hel del åt och därmed går det 

inte att generalisera för alla, men jag kan visa på tydliga tendenser och mönster som kan visa 

på vilka möjligheter eller problem som kan orsakas av ledarformen. Detta ger en bild av vad 

det delade manliga och kvinnliga ledarskapet skulle kunna betyda utan att säga att det är så 

för alla organisationer.   

 

2.1.5 Giltighetsanspråk 

 

Inom forskningen avses att en undersökning bör ha hög reliabilitet och validitet för att anses 

korrekt. Med reliabilitet avses undersökningens tillförlitlighet och stabilitet. Med validitet 

avser man giltigheten och relevansen i undersökningen. Validiteten delas in i två olika delar. 

Den inre och den yttre validiteten. Den inre validiteten syftar till att undersökningen 

undersöker det den är avsedd att undersöka. Den yttre validiteten syftar till att vara realistisk 

och generaliserbar. (Trost, 1993) 

 

Validitet och reliabilitet är först och främst viktig i kvantitativa undersökningar. Använder 

man sig av en kvalitativ metod är det inte av samma betydelse. Dock är det viktigt att även 

kvalitativa undersökningar har en god relevans och tillförlitlighet. (Johannessen & Tufte, 

2003) 

 

Johannessen och Tufte (2003) menar att generaliserbarheten och överförbarheten avser en 

användning av material utöver den vanliga studien. Det avser meningsöverföring eller 

statistisk generalisering. Den statistiska generaliseringen avser att dra slutsatser utifrån ett 

slumpvis urval med tillräcklig storlek. Med meningsöverföring avser man att under studiens 

gång överföra kunskap till andra situationer utifrån ett strategiskt urval. 

 

För att få hög reliabilitet är det av betydelse att man minimerar riskerna för ett slumpmässigt 

förfarande. Vi kan sammanfatta reliabiliteten som om många studerar samma sak och får 

likartade resultat så kan undersökningen anses ha hög reliabilitet. (Lundahl & Skärvad, 1999) 

 

I denna undersökning har jag intervjuat tre stycken ledarpar inom tre olika branscher. Två av 

dessa tre ledarparen använder sig av det delade ledarskapet med en man och en kvinna. Det 

tredje använder sig av två män. Detta gjorde att det vägde över i empirin åt det håll som 

undersökningen avser, som gör studien mer trovärdig. 

 

Genom att göra djupintervjuer med ledarparen hoppas jag få ihop tillräckligt stor mängd 

information för att göra en trovärdig analys och skapa tillförlitliga slutsatser som även är 

relevanta i sammanhanget. 

 

Det som kan vara en risk här är att jag endast har tre ledarpar jag intervjuar. Alltså sex 

personer, fast bara tre organisationer. Detta gör undersökningen relativt snäv och därigenom 

kanske mindre generaliserbar. Dock ser jag att jag har ledarpar från tre olika branscher som 

då gör att trovärdigheten ökar. 
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2.1.6 Källor och källkritik 

 

Mina teoretiska referensramar har jag funnit genom litteratur som jag sökt efter på biblioteket 

på Högskolan i Borås. Olika forskningsrapporter och artiklar har jag sökt efter genom att 

använda mig av olika databaser. Databaser jag använt mig av är: Libris och Business Source 

Elite. Delområden jag sökt efter är: ledarskap, delat ledarskap och varianter av detta, manligt 

ledarskap och kvinnligt ledarskap, manligt och kvinnligt. 

 

Jag har vidare haft hjälp av min handledare att hitta referenser och ramar för arbetet. Dels 

vad som är relevant och inte och även intressanta referenser. Jag har även haft hjälp av andra 

personer i min omgivning med inriktning på ledarskapsutveckling, som hjälpt mig med 

referenser och litteraturval. 

 

De teoridelar jag valde ansåg jag vara relevant i utvärderingen av ett manligt och kvinnligt 

ledarskap. Jag har sedan jämfört detta med mitt empiriska material som jag erhållit genom 

mina intervjuundersökningar.  

 

Jag har sett att det teoretiska val jag gjort har varit användbart i beskrivningen av min 

problemformulering och även hjälpt mig att sätt de rätta ramarna för undersökningen. 

Nyckelbegreppen som jag har använt mig av i undersökningen är: Ledarskap, Delat 

ledarskap, Manligt och Kvinnligt. Jag märkte tidigt att det är begränsat hur mycket som 

skrivits och undersökts angående ett delat ledarskap från svenskt håll. Det verkar vara så att 

man kommit längre med detta internationellt sett, men ändå framstår det inte som ett utbrett 

ämne och jag har knappt hittat någon som undersökt det delade manliga och kvinnliga 

ledarskapet. Därmed har jag fått använda mig av ett begränsat antal referenser.  

 

2.2 Praktiskt tillvägagångssätt 

 

2.2.1 Mitt val av organisationer 

 

Jag förstod tidigt att det skulle bli svårt att finna organisationer av olika slag som använder 

sig av delat ledarskap och framförallt delat manligt och kvinnligt ledarskap. Att dessutom 

finna dessa inom en rimlig radie från min geografiska utgångspunkt, såg ännu svårare ut. 

Dock fann jag tillslut två organisationer som använder sig av ett delat manligt och kvinnligt 

ledarskap. Dessutom kompletterade jag detta med en organisation som använder sig av ett 

delat ledarskap, dock med två män i ledningen. Efter samtal med min handledare ansåg vi 

detta tillräckligt för denna studie. 

 

Jag fann och valde följande organisationer: 

 

 En idrottsorganisation med en man och en kvinna i ledningen för utvecklingen inom 

organisationen. 

 Ett måleriföretag som ägs och drivs tillsammans av en man och en kvinna. 

 Ett dataföretag som ägs och drivs tillsammans av två män. 

 

Jag hade även kontakt med en fjärde organisation som kunde vara av intresse. Dock ansåg 

jag tillsammans med min handledare att vi skulle bortse från denna organisation. Detta av 
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orsaken att de endast arbetat drygt en månad tillsammans och att det då skulle bli för lite 

information från denna studie och samtidigt kände de berörda att det var intressant, men att 

de inte såg sig ha tillräckligt att bidra med. Så valet mellan att stanna på tre organisationer 

och kanske få aningen tunt empiriavsnitt mot att ta med denna fjärde organisation som dock 

arbetat väldigt kort tid, gjorde att jag ansåg tillsammans med min handledare det mest 

trovärdigt för arbetet att stanna vid de tre organisationerna och nöja oss där. 

 

Det intressanta med dessa tre organisationerna är att de skiljer sig väsentligt år. Till exempel 

så agerar de i vitt skilda branscher med olika förutsättningar. Den första organisationen är en 

idrottsorganisation (idrottsavdelningen) som verkar inom Svenska Golfförbundet, där ledarna 

då är anställda. De båda ledarna är därmed inte i toppen av organisationen, utan kan ses som 

ledare av en avdelning inom organisationen. Båda kommer från var sitt håll och började inom 

organisationen på olika positioner, alltså inte tillsammans. När de lämnade sina ursprungliga 

poster så hade de idén om att dela en post som de själva skräddarsydde efter behov i 

organisationen och fick ett godkännande av detta. De är även själva väldigt intresserade av 

just det delade ledarskapet som fenomen. Därmed känns detta som en intressant organisation 

och ett intressant ledarteam att undersöka. 

 

Den andra organisationen är ett familjeägt företag inom måleribranschen. Det ägs och drivs 

av ett par (man och kvinna) sedan flera år tillbaka. Mannen ses dock som ”VD” i företaget, 

men de delar på ledarskapet och uppgifterna inom företaget. Detta känns intressant att 

undersöka då de dels har en affär med anställda och dels en hel del målare anställda för 

arbeten. Så båda delarna av verksamheten är viktig och därigenom intressant att undersöka, 

samtidigt som det är en man och en kvinna i en relativt mansdominerad bransch. 

 

Den tredje organisationen är ett dataföretag som startades och drevs fram till ett par år sedan 

av ett brödrapar. Den äldre brodern startade företaget och agerade VD och efter ett par år 

anslöt den yngre brodern som delägare och samtidigt blev han ekonomichef på företaget. De 

ansåg sig arbeta som ett team även om de hade olika titlar och delade därigenom ledarskapet. 

Intressant konstellation och samtidigt en form av delat ledarskap som jag tar upp i teorin. VD 

på detta företag har dessutom stort intresse i ledarskapsfrågor och kändes därmed väldigt 

intressant i denna studie. Även om de sålde sitt företag för drygt två år sedan har de ändå 

mycket att komma med för att berika denna studie ansåg jag och min handledare.   

 

2.3 Intervjuer 

 

2.3.1 Intervjumetod 

 

Intervjun är till för att samla information och det förutsätter att intervjuaren har en avsikt 

eller ett syfte med sin utfrågning. Intervjuaren och respondenten har olika uppgifter i 

intervjusituationen och det är intervjuarens ansvar att genomförandet av intervjun leder till att 

täcka syftet eller avsikten med intervjun. En intervju ska ge data som uppfyller ett visst antal 

särskiljda krav på användbarhet. I vetenskapliga sammanhang nämns främst tre krav. Det är 

att intervjumetoden måste ge ett tillförlitligt resultat (relabilitet), resultaten måste vara giltiga 

(validitet) och det ska vara möjligt för andra att kritiskt granska slutsatserna. (Lantz, 1993)  

 

Intervjun kan utformas på olika sätt. Ett sätt att beskriva vilken typ av kunskap som inhämtas 

är genom skillnader i struktureringsgraden av intervjun. En intervju kan vara allt från helt 
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öppen, där de tillfrågade kan fritt utveckla sina tankar och sitt resonemang, till att vara 

förutbestämda på förhand. Det vill säga i enkätform med förutbestämda svarsalternativ. 

(Lantz, 1993) 

 

Jag använde mig av semistandardiserade personliga intervjuer för att undersöka min 

problemställning och få ett tillräckligt djup i undersökningen för att den ska anses god. 

Lundahl och Skärvad (1999) anser att fördelen med denna intervjumetod är att jag under 

intervjuns gång kan bygga upp ett förtroende med respondenterna och genom detta få mer 

kvalitativ data från intervjun. Samtidigt kan jag i denna metod använda mig av nya frågor 

under intervjuns gång. Det blir ett bättre djup och jag får även möjlighet att utveckla och föra 

en diskussion för att lyfta fram alla vinklar på problemställningen och hur respondenterna ser 

på situationerna. Respondenternas svar kan ge mig möjlighet att ställa nya frågor eller be 

dem att utveckla sitt resonemang. 

 

Jag började med att skapa ett frågeformulär, där jag ställer frågor kring den data som jag är 

intresserad av i förhållande till mitt arbete. I detta kan jag sedan be dem att förtydliga eller 

utveckla vissa intressanta delar som ger kvalitet till mitt arbete och där jag ser att de har 

intressanta tankar att delge.  

 

P.g.a. av tidsbrist för de organisationer som jag undersökte så var jag tvungen att intervjua 

paren gemensamt. Jag kunde inte sära paren och intervjua dem individuellt, men detta ser jag 

som intressant då jag även kunde iakttaga spelet mellan dem. Dock inser jag att de möjligen 

skulle utveckla sina egna tankar mer om de intervjuades separat. Men av olika faktorer var 

jag tvungen att göra på detta sätt och ser det som ett bra alternativ.   

 

2.3.2 Förberedelser  

 

Lantz (1993) anser att man vid personliga intervjuer kan råka ut för att respondenterna är 

osäkra av anledningen att de inte på förhand vet vilka frågor som skall komma och 

därigenom ge felaktiga svar.  

 

Jag anser dock att det är en fördel med personliga kontakter då jag kan utvärdera och samla 

data på flera sätt. Dels får jag en personlig kontakt med respondenterna, dels kan jag ställa 

följdfrågor under intervjuns gång och dels kan jag se det outtalade. Alltså hur de agerar vid 

de olika frågorna, som kan ha betydelse för studien. Framförallt då jag intervjuar dem par för 

par och inte individuellt. 

 

Samtidigt ser jag riskerna med att inte få ut tillräckligt med data ur intervjuerna som Lantz 

(1993) nämner. Därför har jag sett till förklara för respondenterna att det inte finns några rätt 

eller fel utan att det är deras version jag är intresserad av. Dessutom finns det en risk då jag 

intervjuar dem gemensamt att en av dem tar över intervjun och inte ger plats åt den andra 

personen. Detta kan göra att jag går miste om värdefull information, som jag kanske hade fått 

om jag intervjuat dem individuellt. Ytterligare ett problem är att jag intervjuar ledare som är 

vana att styra och kan lätt ta över intervjun (Lantz, 1993). Det gäller för mig att vara 

uppmärksam och våga styra intervjun så att de inte tog över och styrde intervjusituationen. 

Samtidigt kan ledarna även vara försiktiga med vad de säger, då det kan skada deras 

organisation eller dem själva. 
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Detta hanterade jag på så vis att jag försökte vara tydlig redan från början med vad syftet var 

med intervjun. Jag ställde ofta frågorna med riktning mot någon av ledarna. Jag lät båda 

svara på frågorna och skulle det vara vid något tillfälle där den ena inte sagt något direkt, så 

vände jag mig mot denna och ställde frågan igen för att se om han/hon ville komplettera 

svaret. På så vis fick jag båda ledarnas sidor av frågorna. Samtidigt undvek jag på detta vis 

att någon tog över intervjusituationen. 

 

2.3.3 Genomförande 

 

Jag gjorde en del förberedande arbete med respondenterna för att förklara intentionen med 

intervjuerna och vad mitt arbete syftar till, så att de fick en känsla av betydelse av mitt arbete.  

 

Jag började mina intervjuer med lite förberedande frågor och bakgrundfakta för att fylla ut 

det jag redan hade och få en klar bild av dels organisationen och dels hur deras uppdelning av 

ledarskapet såg ut. 

 

Jag kombinerade intervjuerna med att dels anteckna och dels spela in på bandspelare, för att 

kunna gå tillbaka och fylla de luckor som jag missade att anteckna. Jag frågade 

respondenterna innan om det var ok. Ingen hade någon invändning mot detta och kände sig 

inte besvärade av att bli bandade. Jag valde att ta med bandspelare för att även kunna lyssna 

uppmärksamt och inte bara anteckna under intervjun. 

 

Jag förklarade även vid intervjutillfällena att det var av vikt för mig att få båda delarna av 

mynten. Alltså både fördelar och nackdelar med det delade ledarskapet. Detta såg jag som 

väsentligt då alla respondenter arbetade som ledare i ett icke delat ledarskap innan de började 

i det delade ledarskapet. Eftersom de självmant valt ett delat ledarskap fanns en viss risk att 

de var positiva till det och inte ville lyfta fram de negativa sidorna. Detta var jag medveten 

om och förklarade det tydligt i samband med intervjuerna. Den problematik som kunde 

uppstå under intervjuerna var att de inte ville trampa varandra på tårna, då jag intervjuade 

dem parvis. Detta får jag ha överseende med, då det är svårt att påverka.    

 

2.3.4 Sammanställning 

 

Eftersom jag arbetat själv med detta arbete var det av vikt att snabbt sammanställa 

intervjuerna. De tre intervjuerna gjordes under en tvådagars period. Första intervjun gjorde 

jag dag ett på förmiddagen och kunde sammanställa mina anteckningar och det material jag 

fick på band direkt efter intervjun. Intervju två och tre gjordes dagen efter och dessa 

sammanställde jag under kvarvarande tid av dagen och dagen efter. Jag gjorde 

sammanställningen så snart som möjligt inpå intervjuerna för att ha dem så färskt i minnet 

som möjligt, även om jag hade allt material på band. 

 

Efter denna enskilda sammanställning av vardera intervju, så sammanställde jag de olika 

svaren på vardera fråga, inkluderat det material som kom av följdfrågor så som förtydligande 

och utveckling av svaren. När jag kategoriserat svaren för alla respondenterna under vardera 

fråga, skrev jag ner detta i löpande text. Här har jag då ”rensat” något i informationen för att 

få bort det överflödiga utan att mista väsentlig information. I denna analys inkluderade jag 

även de intryck, som jag fick under respektive intervju.  
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3. Teori 
 

I detta kapitel kommer jag att behandla den teori som är relevant för uppsatsen. Jag kommer 

att inleda med en redogörelse för vad ledarskap är enligt teorin och då även olika former av 

ledarskap. Sedan går vi över till vad det delade ledarskapet innebär, hur det gestaltas i 

teorin och vad som kännetecknar det, samt olika former av delat ledarskap. Eftersom vinkeln 

på uppsatsen är ett delat manligt och kvinnligt ledarskap kommer jag slutligen gå in på vad 

som beskrivs som manligt och kvinnligt ledarskap. 

 

3.1 Ledarskap 

 

Första avsnittet behandlar ledarskapet. Vad ledarskap är, hur det har formats, lite olika 

teorier om ledarskap, vilka olika former av ledarskap som existerar och hur de olika 

ledarstilarna ser ut. 

 

3.1.1 Vad är ledarskap? 

 

Det finns många sätt att avsluta meningen ”Ledarskap är…”. Det sägs att det finns lika 

många olika definitioner av ledarskap som det finns personer som försökt definiera det. Ordet 

ledarskap är likt orden demokrati, fred och kärlek. Även om alla vet vad vi menar när vi 

uttrycker dessa ord, så har orden ändå olika betydelse för olika människor. (Northouse, 2007) 

 

Det vi kan säga om ledarskap är att det handlar om relationer. Oavsett vilken typ av ledare du 

är, så handlar det alltid om relationen till de du leder.  

 

Organisationen Ledarna beskriver det som att ”Ledarskap handlar om att få alla 

medarbetare att med beslutsamhet och entusiasm sträva mot samma mål. Ledare blir du 

genom ditt sätt att vara och hur du påverkar andra. Ditt ledarskap formas i dina relationer 

till framförallt dina medarbetare”. (Ledarna, 2009) 

 

Det forskas mycket kring ledarskap, men det finns ingen entydig definition av begreppet. 

Utan olika ledarskap passar för olika organisationer i olika sammanhang och skeden. 

 

Northouse (2007) menar precis som Yukl (2006) att ledarskapet förr definierades som att 

organisera arbetsuppgifterna för en grupp så att de strävar mot samma mål. Dock menar 

Northouse att dagens och framtidens ledarskap mer bygger på att motivera och inspirera 

medarbetarna till att tillsammans bidra till organisationens framgång.  

 

Som tidigare sagt så bygger det hela på relationen och då främst på ett positivt 

förhållningssätt till de ledda. Eftersom ledarskapet är en relation mellan två parter innebär det 

att det inte bara är ledaren som påverkar medarbetarna utan att medarbetarna även påverkar 

ledaren. Som ledare anses det då att man ständigt bör sträva efter att förtjäna medarbetarnas 

förtroende. 

 

I allt ledarskap är det viktigt att utgå från sin egen person, som den man eller kvinna man är. 

Ledaren styr och skapar engagemang och motivation hos sina medarbetare med sin egen 

personlighet och sitt sätt att kommunicera. 

 



 

 

 23 

Forskningen har visat att de viktigaste egenskaperna för ett framgångsrikt ledarskap är 

ledarens personliga egenskaper, förmåga att kommunicera och motivera, samt att ge 

feedback på medarbetarnas prestationer. 

 

Det är även viktigt när vi talar om ledarskap att vi skiljer på rollen chef och ledare, menar 

Göran Adlén (2005). Att vara chef är benämnt som en yrkesroll. Det handlar då om en 

formell position som man blir utnämnd till. I denna roll har man makten och ansvaret att nå 

vissa uppsatta mål och nå ett resultat som företaget kräver. Arbetet görs tillsammans med 

medarbetarna. 

 

Att vara chef betyder då inte att man automatiskt är en ledare. Dock kan det vara så att en 

chef är en ledare men en ledare är inte med automatik en chef. (Göran Adlén, 2005) 

 

3.1.2 Ledarskapsteorier 

 

Ledarskap handlar inte om att styra och ställa, för då är det en chef. Sedan är det dock så att 

en chef bör lära sig vara en ledare. En definition som ofta dyker upp när jag läser om 

ledarskap är att en ledare är en person som skapar förtroende och på så vis skapar denna 

person en skara människor som tror på idéerna, arbetssättet och som tar emot 

kommunikationen på det sätt som ledaren avser. 

 

Några grundläggande teorier som finns är: The Traits Theory, The Behavioral Theory och 

The Situational Theory. (Northouse, 2007. Yukl, 2006) 

 

The Traits Theory menas att vissa personer med skärskilda karaktärsdrag är mer lämpade 

som ledare. Om du har dessa egenskaper eller utvecklar nog av dem så blir du en ledare. T ex 

kan karaktärsdrag som lång, stark och intelligent vara bra drag medans kort, svag och 

trögfattad är mindre föredelaktiga. The Traits Theory menar att det i slutändan handlar om 

gener. 

 

I The Behavioral Theory sägs det att “Leaders are what leaders do”. Detta är mer ett 

förhållningsätt än en teori. Det kommer från psykologen B.F. Skinner, som menade att 

forskare skulle glömma det inre och istället fokusera på det som är möjligt att mäta, vilket i 

mänsklig forskning kallas beteende. I enlighet med olika forskare som studerade ledarskap, 

försökte man kategorisera mönster och sätta upp ramverk för hur ledarna skulle agera. 

Därmed skulle det räcka för personer som ville bli ledare att bara göra samma sak. Men 

eftersom en ledares beteende är inbäddat i fullt av unika situationer, så blev det svårt att ta till 

vara på de principer som användes här. 

 

Med The Situational Theory menas det att ledarskapet inte sitter i personen utan i hela 

situationen och hur personerna passar in i den. En bra ledare i en situation kan i en annan 

situation inte vara alls lyckad. Denna teori menar t ex på att den franska revolutionen skapade 

Napoleon. Hade han istället förflyttats till ett stort internationellt företag idag, så hade han 

troligen hamnat i fängelset istället för i ledningen för företaget. Teorin menar att det faktiskt 

är så att under rätt förutsättningar och i rätt situation kan vilken person som helst bli en 

ledare. Tänk dig att en grupp människor som går i skogen möter en björn. Om det är den lille, 

tröge och svage pojken i gruppen som skjuter björnen innan de andra hinner reagera på 

situationen, så kan pojken för stunden utropas som ledare. Ledarskap kan därmed anses som 

något som kan vara allt från ett par sekunder långt till något som vara över decennier. 
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3.1.3 Transformativt och Transaktionellt ledarskap 

 

Det finns olika typer av ledarskap. Två av dem man pratar är transformativt ledarskap och 

transaktionellt ledarskap. 

 

Det transformativa ledarskapet är ett ledarskap som står för innovativt tänkande och ständigt 

skapande av nya idéer. Anderson (1993) menar att en transformativ ledare ständigt utvecklar 

relationer. Dels relationen med sig själv och dels relationen med medarbetarna. Detta för att 

göra miljön så bra som möjligt för möjligheten att vara innovativ och nyskapande. Ledaren 

skapar en nära relation med sina medarbetare. Ledaren integrerar medarbetarna i arbetet att 

utvecklas och i processen att skapa mål och visioner. Genom detta anser den transformativa 

ledaren att medarbetarna och organisationen blir effektivare. Den transformativa ledaren är 

en karismatisk ledare som får med sig sina medarbetare i arbetet mot målen och visionerna. 

 

Det transaktionella ledarskapet är inte kapabelt att utveckla starka band med medarbetarna. 

Det karakteriseras heller inte av att vara innovativt och nyskapande. Ledarskapet är istället 

inriktat på att sätta upp mål och sedan belöna medarbetarna efter prestation. Detta är den 

transaktionella ledarens sätt att motivera sina medarbetare, menar Hughes, Ginnet & Curphy 

(2002). Detta leder inte till några långsiktiga förändringar vilket ett transformativt ledarskap 

gör. 

 

Anderson (1993) menar precis som Hughes, Ginnet & Curphy (2002) att en ledare inte 

behöver vara antingen en transformativ eller en transaktionell ledare, utan kan ha 

ingredienser från båda hål. Dock anses det att den transformativa ledaregenskapen är mer 

drivande och framgångsrik än den transaktionella ledaregenskapen. Framförallt när det 

handlar om organisationsförändringar. Främst beroende på att medarbetarna då är emotionellt 

engagerade i ledarens tankar om mål och visioner och därmed är i samspel med ledaren på ett 

annat sätt. 

 

3.1.4 Tre olika ledarstilar 

 

När man talar om ledarskap, så brukar man nämna tre olika typer av ledarstilar. Det är dels 

den auktoritära ledaren, dels den demokaratiska ledaren och dels den s.k. Laissez-faire 

ledaren som även kan gå under benämningen ”Låt gå” ledare. 

 

Både Northouse (2007), Yukl (2006) och Berggren (1998) tar upp och beskriver dessa tre 

former av ledarstilar. 

  

I det auktoritära ledarskapet har ledaren absolut makt över sina medarbetare. Detta handlar 

om att ledaren främst har en maktställning och position i företaget. 

 

Ledaren uppmuntrar ofta här till en segregerad gruppstruktur vilket leder till väldigt lite 

kommunikation mellan medlemmarna i gruppen. Ledaren är framträdande och styr via 

befallningar och riktlinjer. Ledaren håller här en distans till medarbetarna och ger oftast 

kritik, men sälla beröm. Arbetsmiljön kan uppfattas som väldigt sträng och hårt hållen, där 

väldigt lite eget initiativ är tillåtet. 
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Oftast kan medarbetarna eller medlemmarna i en grupp känna sig rädda för ledaren, eller inte 

våga komma med egna idéer. Kan även skapa en viss form av upproriska känslor ibland de 

ledda. 

 

Strukturen i en organisation med detta ledarskap är av hierarkisk struktur. Ledaren besitter 

ofta kunskapen och är den som utgör centrum för organisationen och det arbete som ska 

utföras. Ledaren vet oftast vad som är rätt och fel. En auktoritär ledare behöver dock inte 

vara asocial, fast riktar oftast endast sin uppmärksamhet mot den del av organisationen som 

presterar bäst. 

 

I det demokratiska ledarskapet vägleder ledaren medarbetarna genom arbetet och gör dem 

delaktiga i beslutsfaserna. Ledarens maktbas ligger mer i gruppen och strukturen blir mindre 

hierarkisk eller inte hierarkisk överhuvudtaget. Allt från att bestämma vision, mål till det 

praktiska utförandet. Det demokratiska ledarskapet kräver mer självdisciplin och större 

ansvarstagande ibland medarbetarna. Det blir helt enkelt ett mer grupporienterat ledarskap. 

Ledaren uppfattar sig här som mer realistisk i sitt ledarskap och även opartisk i kritiken. 

Han/Hon upplever sig mer delaktiga i gruppen än den auktoritära ledaren. 

 

Det finns två olika typer av demokratiska ledare enligt Berggren (1998). Antingen är man 

den sociala eller den individorienterade ledaren. 

 

Den sociala ledaren anses inte ha lika tydlig hierarkisk struktur som den auktoritära ledaren, 

men använder sig av en centraliserad ledningsform. Den individorienterade ledaren däremot 

använde en mer decentraliserad ledningsform som gör att strukturen helt går från hierarkiskt 

till ett mer processtänkande struktur, där medarbetarna får större utrymme men som också 

kräver större kompetens i organisationen. Ledaren fungerar mer som en handledare till 

medarbetarna. 

 

Den tredje ledarstilen kallas för Laissez-faire ledaren, vilket beskriver ett passivt ledarskap 

och visar mildhet i gruppens arbete. Ledaren försöker här varken liva upp eller ordna arbetet, 

vilket medför att han/hon varken ger synpunkter eller kritiserar arbetet. 

 

3.1.5 Sammanfattning av ledarskap 

 

Teorin tar upp tre väsentliga teorier om ledarskap. Det handlar om The Traits Theory, The 

Behavioral Theory och The Situational Theory. 

 

Två varianter av ledarskap är: 

 

 Transformativt ledarskap – Kännetecknas av ett ledarskap som står för innovativt 

tänkande och ständigt skapande av nya idéer. 

 

 Transaktionellt ledarskap – Kännetecknas av ett ledarskap som står för att sätta 

upp mål och sedan belöna medarbetare efter prestation. Är inte kapabelt till att 

utveckla starka band till medarbetare. 

 

Berggren (1998) visar på olika former av ledarstilar. Dessa är: 
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 Auktoritära ledaren – Här har ledaren absolut makt över sina medarbetare. Det 

handlar om att ledaren främst har en maktställning och position i företaget. 

 

 Demokratiska ledaren – Här vägleder ledaren medarbetarna genom arbetet och 

gör dem delaktiga i beslutsfaserna. Ledarens maktbas ligger i gruppen. Det finns 

två olika demokratiska ledare. Den sociala och den individorienterade. 

 

 Laissez-faire ledaren – Här beskrivs ett passivt ledarskap. Ledaren försöker 

varken liva upp eller ordna arbetet. 

 

En del forskare menar att för att förstå de bakomliggande mekanismerna till ledarskap, måste 

man släppa alla fördomar och inte göra en bedömning om agerandet är rätt eller fel ur ett 

moraliskt synsätt. 

 

 

3.2 Delat ledarskap 

 

Avsnittet handlar om delat ledarskap. Bakgrunden till vad delat ledarskap är, vad det 

innebär och vilka olika former som finns. Jag går även igenom relationen och 

kommunikationen i ett delat ledarskap och vad det delade ledarskapet för med sig och hur 

det kan skapas.  

 

3.2.1 Vad är delat ledarskap? 

 

Delat ledarskap är en form av samarbete mellan två eller fler personer, som gemensamt ska 

hjälpas åt att styra organisationen. I den allt mer komplexa organisationsvärlden som vi lever 

i ställs det nya krav på ledarna och detta gör att delat ledarskap kommer på tapeten. Men 

enligt Håkan Lambert-Olsson (2004) har det delade ledarskapet funnits i olika utsträckning 

genom historien. Han citerar i sin bok ”Delat ledarskap – om äkta och oäkta 

dubbelkommandon”, de gamla romarna när de säger: 

 

”Duo cum faciunt idem, non est idem” 

 

Med detta menar de gamla romarna att när två personer gör detsamma, är det lika fullt inte 

detsamma. 

 

Enligt Lambert (2004) användes ett delat ledarskap redan av de gamla romarna för att minska 

risken för maktmissbruk. De som använde sig av detta ledarskap var främst konsulerna, som 

var de två högsta tjänstemännen inom staten. Tanken var att konsulerna genom det delade 

ledarskapet skulle dela på uppgifterna lika sinsemellan och samtidigt skapa en jämlikhet. 

Holmberg och Söderlind (2004) visar i sin bok på ett uttalande där man menar att gör man 

bara som X och Y så lyckas man. De menar att många tror att det delade ledarskapet är en 

enkel lösning på de komplexa ledarfrågorna som florerar i dagens samhälle. Men det verkliga 

fallet verkar inte vara på detta vis. Det delade ledarskapet verkar vara mer komplext än att 

bara bli jämlikar och avlasta varandra. De menar att även om man gör samma sak, så är det 

ändå inte samma sak.   
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Enligt Marianne Döös och Lena Wilhelmsson (2003), som studerat delat ledarskap, så strider 

denna form av ledarskap mot våra vanligaste föreställningar om hur en ledare ska vara. Att 

vara ledare är förknippat med att vara den som ensam sitter på toppen och förväntas kunna 

reda sig själv och ha de ledaregenskaper som krävs för att klara av alla situationer som man 

ställs inför. 

 

Enligt Lambert-Ohlsson (2004) finns det två sidor av debatten kring det delade ledarskapet. 

Antingen är det sidan som inte tycker att man kan dela över huvud taget och sedan finns det 

sidan som tror att det delade ledarskapet är det framtida ledarskapet. Inom idrotten har vi 

redan sett exempel på lyckade ledarpar som delat på ledarrollen. Senast i raden är IFK 

Göteborgs tränarpar Stefan Rehn och Jonas Olsson som framgångsrikt delat på ledarsysslan 

och spelade hem det allsvenska guldet 2008. Döös & Wilhelmsson (2003) menar precis som 

Lambert-Ohlsson (2004) att det finns olika inställningar. Den ena sidan ser möjligheterna och 

anser att det tillför en dimension i ledarskapet. Den andra sidan ser enbart det som en 

omöjlighet att dela på ledarskapet. De hittar ständigt nya argument mot delat ledarskap. Här 

menar istället Eagleson och Waldersee (2002) att dela på ledarposten kan medföra positiva 

effekter. Till exempel kan olikheten eller flerfaldigheten skapa komplement till varandra. 

Samtidigt ses det inte som realistiskt att en ledare ska klara alla situationer själv då 

organisationsstrukturerna blir större och komplexare. Holmberg och Söderlind (2004) menar 

även att det är viktigt att ledarna som delar på ledarskapet även känner att de skulle klara 

uppgiften på egenhand. 

 

Fortsatt menar Holmberg och Söderlind (2004) att en av de viktigaste effekterna av deras 

delade ledarskap var att de i en position med hårda krav på sig, kunde avlasta varandra då de 

delade på ansvaret och på så sätt fick en bättre balans i sina liv. Detta menar de att 

verksamheten kan dra nytta av detta. Det skapade enligt dem en lönsammare verksamhet. De 

slapp till exempel ensamheten som många ledare upplever och samtidigt kunde de bolla idéer 

och coacha varandra i svåra beslut. 

 

Klein, Ziegert, Knight & Xiao (2006) menar att i en tid då ledarskapet blir mer och mer 

dynamiskt och komplexare kan det vara en fördel att använda sig att någon form av delat 

ledarskap. De ser fördelar i att kunna agera snabbare och samtidigt samt vara mer fokuserade 

på sin sak då de avlastar varandra.  

 

3.2.2 Skapandet av det delade ledarskapet 

 

Kristin Holmberg och Eva Söderlind (2004) som under en tid delade på ledarskapet inom en 

del av Ericsson, där de gemensamt sökte en ledartjänst, ansåg att just effekten av att skapa 

det delade ledarskapet själva var en av faktorerna till att det fungerande väl.  

 

Enligt Holmberg och Söderlind (2004) finns det några saker som är av vikt för ett fungerande 

delat ledarskap. För det första bör man dela samma värderingar. Sådana saker kan vara allt 

från om framgång är viktig på lång eller kort sikt till hur man hanterar medarbetare i kris. 

Man behöver inte dela värderingarna från start, men man bör över tid komma dit. För det 

andra menar de att man bör ha fullständigt förtroende för varandra. Man ska lita på den andre 

till fullo. Samtidigt som man då bör vara prestigelös. Precis som i motgång står man 

tillsammans även i medgång. 
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Sally (2002), som menar att delat ledarskap kräver genomtänkthet har hittat några viktiga 

principer och regler som kan vara avgörande för ett fungerande och framgångsrikt delat 

ledarskap. 

 

Sally (2002) menar att följande principer och regler bör gälla vid delat ledarskap: 

 

 Ledarna tillsätts och avgår ihop. 

 Ingen möjlighet för övergång till enskilt ledarskap. 

 Har en fördelning av arbetsuppgifterna som gör att t ex makt fördelas lika. 

 Ledarna bör arbeta som ett gemensamt team. 

 Ledarna har formell vetorätt mot varandras beslut 

 Ledaren bör kunna offra sitt eget i förmån för det delade 

 Ledarna talar aldrig illa om den andre i ledarkonstellationen inför andra medarbetare. 

 De drar fördelen av tvåfalden, både i medgång som motgång. 

 Tillämpar prestigelöshet och ödmjukhet inför varandra och medarbetarna. 

 

I boken ”Leda genom att dela – om delat ledarskap i praktiken” beskriver Holmberg och 

Söderlind (2004) sina egna erfarenheter av ett delat ledarskap. Som jag skrev tidigare delade 

de på en chefspost på Ericsson, där de även var först med att dela på en ledarposition. De 

vann flera betydande ledarpris under åren. Deras utgångspunkt för att arbeta med ett delat 

ledarskap var att ”alla medarbetarna ska kunna fråga vem som helst av oss om vad som 

helst”. Detta såg Holmberg och Söderlind (2004) som en av grundstenarna för det delade 

ledarskapet. De såg även en viktig aspekt i att varje ledare även skulle känna att den klarade 

uppgiften på egen hand, som jag nämnt tidigare. Detta strider mot vad Sally (2002) menar 

när han säger att det inte finns någon möjlighet att övergå till ett enskilt ledarskap. 

 

Holmberg och Söderlind (2004) menar fortsatt att varje enskilt ledarpar är en unik 

konstellation, som för att lyckas inte kan kopiera ett form av koncept som kan användas 

generellt, alltså inte göra som vi tidigare sa ”om vi bara gör som X och Y så lyckas vi”. Det 

är av vikt att ledarparet hittar ett eget sätt att leda och formulerar detta efter sina egna 

värderingar. Samtidigt säger de att delat ledarskap bara är ett av flera alternativt till det 

traditionella ledarskapet. 

 

Det delade ledarskapet, som börjar användas mer och mer inom arbetslivet, är enligt 

Holmberg och Söderlind (2004) dels på grund av att cheferna vill avlasta sin arbetssituation 

och samtidigt skapa mer tid för sitt privatliv. Samtidigt som man inte behöva vara ensam om 

att fatta svåra beslut. Detta menar de kan kännas som en lättnad och skapa större trygghet i 

beslutsfasen. Holmberg och Söderlind menar vidare att två ledare blir mer kompetenta än en 

ensam ledare. Framförallt om de kan komplettera varandra väl. Sedan skapas möjligheten till 

att resonera och bolla förslag sinsemellan när det handlar om beslut och kanske främst svåra, 

komplicerade beslut. 

 

Ledare som har erfarenhet av ett delat ledarskap finner några viktiga parametrar som belyser 

positiva effekter av att dela ledarskapet. De finner bättre balans i sina liv, de kan hjälpa 

varandra att dra gränsen mellan arbete och privatliv, problem blir enklare att angripa då det 

ses från olika perspektiv och genom dialogen uppstår fler idéer som kan diskuteras. Samtidigt 

så uppstår en ökad tillgänglighet till ledarna. Detta anser Holmberg och Söderlind (2004) 

ökar chansen för medarbetarna att hitta en tillgänglig ledare och på så vis kortas även tiden 

för beslut eller liknande, då saker kommer fram snabbare. 
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Samtidigt så ökar tydligheten. Farhågor har funnits och tas ofta upp som kritik mot delat 

ledarskap att det blir mer otydligt, skapar oklara besked och dubbla budskap. Detta anser 

Holmberg och Söderlind (2004) inte stämmer då de genom delat ledarskap kan gentemot den 

ensamme ledaren ta sig mer tid till medarbetarna, fundera och diskutera värderingar med 

varandra och skapa bättre beslutsunderlag. Lambert-Ohlsson (2004) klargör att det finns en 

risk för dubbla budskap om ledarna i ledarkonstellationen inte är helt uppriktiga gentemot 

varandra. Klein, Ziegert, Knight & Xiao (2006) menar då att så länge det finns en tydlighet 

mellan ledarna och en prestigelöshet som gör att det är viktigare att hjälpas åt än att vara den 

som vet, så kan det delade ledarskapet vara en möjliggörare i organisationerna. Men om inte 

så är man ute på farlig mark. 

 

Ledarparet får genom denna diskussionsfas en större medvetenhet i sina beslut gentemot den 

ensamme ledaren. Ferkins, Shilbury och McDonald (2005) menar att tydligheten, 

medvetenheten och det strategiska tänkandet ökar med ett delat ledarskap. De har sett i 

sportens värld att det finns fördelar med att dela med sig och gemensamt enas kring beslut. 

Tydligheten ökar då fler har varit med och lagt fram sin åsikt och de gemensamt tagit beslut i 

olika frågor. Idrotten är här en föregångare och det är en miljö där prestation är av yttersta 

vikt. För att få en konstant utveckling krävs att man utbyter idéer och tankar. Då kan det 

delade ledarskapet hjälpa oss att möjliggöra denna utveckling. Tanken att sedan föra över 

detta till näringslivet är en spännande tanke.   

 

3.2.3 Kommunikationen i det delade ledarskapet 

 

En grundläggande nyckelfaktor när det handlar om delat ledarskap är en fungerande 

kommunikation mellan ledarna som delar ledarskapet. Holmberg och Söderlind (2004) 

menar att ledarparet ska ha möjlighet att ta sig tid att enas om viktiga frågor och framställa 

sina egna åsikter för varandra, så att det som kommuniceras till medarbetarna är 

samstämmigt. Detta ses som en av grundstenarna i ett delat ledarskap och som om man gör 

det väl skapar större bredd i ledarskapet. Precis som Holmberg och Söderlind (2004) så 

menar Döös och Wilhelmsson (2003) att denna kommunikation även leder till en större 

tydlighet inom organisationen som helhet. De menar att det finns en stor skillnad på 

kommunikationen i ett delat ledarskap gentemot ett traditionellt ledarskap med en ledare. Det 

traditionella ledarskapet kan ses som ett tredimensionellt ledarskap gentemot det delade 

ledarskapet som skapar ett fyrdimensionellt ledarskap. Döös och Wilhelmsson menar då att 

kommunikationen i ett traditionellt ledarskap är åt tre håll. För överordnade ledare är 

kommunikationen  uppåt, för likvärdiga ledare är det sidledes och för underordnade ledare är 

det nedåt. Förutom dessa tre kommunikationsvägar, så behöver det delade ledarskapet även 

hantera ytterligare en riktning och det är kommunikationen sinsemellan. Detta skapar då det 

fyrdimensionella som även Holmberg och Söderlind (2004) menar är av stor vikt för att klara 

av att dela på ledarpositionen och inte göra medarbetarna konfunderade genom att det läcker 

ut dubbla budskap som Lambert-Ohlsson (2004) tar upp som en risk. Döös och Wilhelmsson 

(2003) menar att ledarna ett delat ledarskap ska kunna hantera kommunikationen 

sinsemellan, sedan ska de kunna kommunicera gemensamt gentemot överordnade, 

underordnade och jämställda. 

 

I och med detta menar Döös och Wilhelmsson (2003) att det är viktigt att kommunikationen 

är tydlig. Med detta menas att de som delar ledarskapet måste vara tydliga sinsemellan, för 

om det brister i denna del så leder det oftast till missuppfattningar. Detta kan i sin tur leda till 

att medarbetarna får en negativ syn till ledarparet som då kan inverka på organisationen i 
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stort, något som även Lambert-Ohlsson (2004) tar upp som en risk när man talar om att dela 

ledarposten på två eller flera. 

 

O´Toole, Galbraith och Lawler (2002) menar att en god kommunikation är grundläggande i 

det delade ledarskapet. De menar att om ledarna ska kunna framstå som trovärdiga och skapa 

ett förtroende till medarbetarna krävs det att de är samspråkiga utåt sett. Därför är det viktigt 

att de avsätter tid till att diskutera och utvärdera sinsemellan för att ge bästa möjliga 

information utåt sett. Här ser de även en risk med det delade ledarskapet, då det kan krävas 

att man avsätter tid till att diskutera olika saker som inte händer i ett traditionellt ledarskap. 

Därför anser Holmberg och Söderlind (2004) att det är viktigt redan från början att man 

kommunicera till medarbetarna hur de kommer påverkas av det delade ledarskapet, vad det 

delade ledarskapet innebär och hur detta även inverkar på organisationen i stort. De menar att 

det är av betydande vikt att först kommunicera sinsemellan och ha en klar och tydlig linje, då 

de anser att om de uttalar sig om något, men sedan genom sina handlingar förmedlar något 

annat, förlorar sin trovärdighet och uppfattas då som otydliga i sitt ledarskap. Precis som 

Döös och Wilhelmsson (2003) så visar detta på att kommunikationen mellan ledarna i 

ledarkonstellationen är den viktigaste för att få ledarskapet att fungera så bra som möjligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4 Olika  former av delat ledarskap 

 

I boken Delat Ledarskap – om äkta och oäkta dubbelkommandon beskriver Håkan Lambert-

Olsson (2004) delat ledarskap med termerna åkta och oäkta dubbelkommandon. Med ett äkta 

dubbelkommando menar Lambert-Olsson att ledarna i det delade ledarskapet måste vara helt 

överrens sinsemellan innan ett gemensamt beslut fattas. Äkta dubbelkommandon medför 

därför specifika krav som en ensam ledare eller ledare i ett oäkta dubbelkommando inte ställs 

Två ledare  

(delat ledarskap) 

– relation inåt 

Överordnad chef / Styrelse – 

relation uppåt 

Underordnade medarbetare – 

relation nedåt 

Likvärdiga ledare – 

relation åt sidan 

Likvärdiga ledare – 

relation åt sidan 

Figur 3. Modell av relationer i delat ledarskap  

(Baserad på Döös & Wilhelmsson, 2003) 
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inför. Det kräver en prestigelöshet sinsemellan där man ger varandra utrymme att uttrycka 

sina tankar för att kunna bli så samspelta som möjligt för att klara av det tänkta samarbetet. 

 

Ett oäkta dubbelkommando däremot är till skillnad från äkta dubbelkommandon, är ett 

tillfälle då besluten inte behöver vara grundade hos alla i det delade ledarskapet. Här finns 

istället en överrenskommelse att det räcker att den ena ledaren fattar besluten själv. Dock 

diskuteras fortfarande besluten mellan ledarna, där de t ex diskuterar olika faktorer som 

kommer påverkas av beslutet. Oäkta dubbelkommando förs ofta mellan t ex en VD och 

denne närmaste medarbetare. Här eftersträvas att nå enighet i besluten, men det är då VD:n 

som ändå tar beslutet i slutändan. Oäkta dubbelkommando är den form av delat ledarskap 

som är den mest förekommande, menar Lambert-Olsson. Denna form av delat ledarskap kan 

kopplas till vad Döös och Wilhelmsson (2003) anser vara ett funktionellt delat ledarskap. 

Holmberg och Söderlind (2004) anser på samma sätt att denna form av delat ledarskap är den 

mest förekommande, men kan tycka att om man klarar av det så är ett äkta dubbelkommando 

som Lambert-Olsson (2004) benämner det den mest effektiva formen av delat ledarskap. 

 

Döös och Wilhelmsson (2003) har klarlagt 4 olika former av delat ledarskap. Dessa fyra 

typer av delat ledarskap skiljs åt genom arbetsuppgifter respektive ansvar och befogenheter 

samt om arbetsuppgifter och ansvar/befogenheter är gemensamma eller uppdelade mellan 

ledarparet. 

 

Döös och Wilhelmsson (2003) visar detta genom en figur som syns nedan:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt figuren som Döös och Wilhelmsson (2003) har sammanställt kan vi utläsa att både 

samledarskap och funktionellt delat ledarskap ger ett jämlikt delat ledarskap där ledarna 

oavsett om de har gemensamma eller uppdelade arbetsuppgifter, ändå har gemensamt ansvar 

och befogenhet. Dessa två former kan kopplas till vad Lambert-Olsson (2004) nämnt ovan.  

 

Samledarskap är den form som skiljer sig mest från de övriga tre i och med att det 

kännetecknas av att både arbetsuppgifter och ansvar/befogenheter delas exakt lika i 

ledarskapet. Jag kommer lite djupare gå igenom just samledarskap och funktionellt delat 

ledarskap. Skuggledarskap och Matrisledarskap har jag valt att inte utveckla av den orsak att 

de inte kommer vara aktuella i denna studie.  

 

 

Samledarskap 

 

Matrisledarskap 

 

Skuggledarskap 

 

Funktionellt delat 

ledarskap 

Uppdelade 

arbetsuppgifter 

Gemensamma 

arbetsuppgifter 

Ansvar/befogenheter 

uppdelat  

Ansvar/befogenheter 

gemensamt 

Figur 4. Modell av olika former av delat ledarskap 

(Baserad på Döös & Wilhelmsson, 2003) 
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3.2.4.1 Samledarskap 
 

Denna form av delat ledarskap anser Döös och Wilhelmsson (2003) vara det mest 

fördelaktiga av de fyra. I ett samledarskap gör ledarna det mesta gemensamt. Både 

arbetsuppgifter och ansvar/befogenheter är gemensamma mellan ledarna. Detta innebär att 

ledarna delar på arbetet och att alla ledningsfunktioner görs tillsammans. Det unika här är att 

relationen mellan ledarna blir väldigt tät. Det blir viktigt för ledarna att utbyta tankar och 

funderingar för att gemensamt kunna hantera de arbetsuppgifter de ställs inför. Dessutom bli 

kontakten till medarbetarna bredare, då det finns två stycken ledare att fråga som båda är lika 

insatta i arbetet och processerna. Det finns också gott om utrymme för kommunikation 

mellan ledarna som ger en kompetensutveckling. Detta menar Döös och Wilhelmsson att 

beslut växer fram genom att ledarna granskar varandras argument och lyssnar på åsikterna 

och på så sätt gemensamt diskuterar fram förslagen. Det ger en gemensam förståelse med 

bredare inblick i besluten, som en ensam ledare inte kunnat utveckla. Besluten blir väl 

förankrade innan de levereras och fler konflikter kan undvikas, då det redan är väl diskuterat. 

 

3.2.4.2 Funktionellt delat ledarskap 
 

Här menar Döös och Wilhelmsson (2003) att ledarna ansvara för olika områden av 

verksamheten. T ex ansvarar en för försäljning och en för marknadsföringen. Det menas här 

att de har ansvar och befogenheterna gemensamt, men att de arbetar med olika uppgifter och 

har olika medarbetare att basa över. Här arbetar ledarna sida vid sida, helt jämställt där ingen 

anses högre än den andre. 

 

Holmberg och Söderlind (2004) menar att det är viktigt att ledarparen hittar sin egen väg och 

sitt eget sätt att leda. Här är det viktigt att ledarna gemensamt kommer fram redan från start i 

vilken utsträckning de ska samarbeta. Holmberg och Söderlind menar tillskillnad mot Döös 

och Wilhelmsson att gränsen är flytande mellan hur stort samarbetet är. De har svårt att se att 

man kan dela upp det som Döös och Wilhelmsson gör. Däremot menar Holmberg och 

Söderlind att ju närmare man kommer ett samledarskap så ökar möjligheterna för att nå 

enorm framgång. De menar att genomslagskraften i ledarskapet då blir tyngre.  

 

Djupare analys av formerna av delat ledarskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Modell av former av delat ledarskap 

(Baserad på Döös, Hanson, Backström, Wilhelmsson & Hemborg, 2005) 

 

Delar på 

något sätt 

Delar i 

praktiken 

Delar 

formellt 

Övrigt likställt 

delande 

Delar formellt 

likställt 

Delar formellt 

olikställt 

Delar 

funktionellt 

Delar i 

samledarskap 

1 

3 

2 

4 

5 

6 

7 

8 



 

 

 33 

 

Enligt en undersökning från 2005 delar Döös, Hanson, Backström, Wilhelmsson & Hemborg 

(2005) in det delade ledarskapet i en djupare analys, som bygger på figur 2 där vi visade på 

de fyra olika typerna av delat ledarskap. Här får vi en inblick i hur det delade ledarskapet ser 

ut i olika nivåer med samledarskap och funktionellt delat ledarskap i slutändan. 

 

Det är intressant att se vilken koppling som samledarskap och funktionellt delat ledarskap har 

och hur djupt ner i modellen man får ta sig innan de skiljer sig åt, då dessa två former är de 

som används i de företag jag längre fram har gjort en djupare studie på. 

 

Förklaringen av modellen och vad de olika nivåerna innebär: 

 

1. Delar på något sätt: Antingen delar man ledarskapet formellt eller i praktiken vilket 

menas informellt. Denna nivå sammanfattar alla olika typer av delat ledarskap. 

 

2. Delar i praktiken: Inget uttalat delat ledarskap, men i praktiken bildas ett delat 

ledarskap mellan ledarna, även om detta är informellt. 

 

3. Delar formellt: De är formellt uttalat att man använder sig av ett delat ledarskap och 

har därmed ett gemensamt övergripande ansvar.  

 

4. Delar formellt olikställt: Ledarna delar på ledarskapet, dock med tanken att den ena 

ledaren är överordnad den andra. 

 

5. Delar formellt likställt: Ledarna delar ledarskapet och är helt likställda sinsemellan. 

 

6. Delar i samledarskap: De delar helt och hållet på arbetet på likställd nivå med både 

ansvar och arbetsuppgifter gemensamt. 

 

7. Delar funktionellt: De delar ledarskapet och har ett gemensamt ansvar men delar dock 

inte arbetsuppgifterna. Dock är de likställda i nivå till varandra. 

 

8. Övrigt likställt delande: Alla övriga former av delat ledarskap där ledarna är på en 

likställd nivå, men har formellt uppdelade underansvar. Arbetsuppgifterna är här både 

formellt och i praktiken uppdelade.  

 

3.2.5 Relationen i det delade ledarskapet 

 

Det har visat sig att medarbetare i högre grad påverkas av det som görs än det som sägs. I och 

med det är det viktigt att ledarna genom sina relationer visar samma sak som det de 

kommunicerar. Holmberg och Söderlind (2004) menar att de som delar ledarskapet ska visa 

till exempel sin likvärdighet inte bara i det de säga, utan även i vad de gör. De menar då 

precis som Döös och Wilhelmsson (2003) att det finns ett par grundstenar för att få ett 

fungerande delat ledarskap där man gemensamt står bakom det arbete och de beslut som tas. 

De två viktigaste grundstenarna för att lyckas med detta är en gemensam grundsyn och ett 

prestigelöst förhållningssätt till varandra.  

 

3.2.5.1 Gemensam grundsyn 
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Det finns de som menar att den gemensam grundsyn är av största vikt för att få ett 

fungerande delat ledarskap. Sedan finns det de som ser möjligheter med att det finns olika 

värderingsgrunder. Vissa är svåra att frånse. 

 

Lambert-Olsson (2004) menar att det i de flesta organisationer går att forma sitt ledarskap 

utifrån sina egna värderingar och sin privata syn på ledarskap och att det då i ett delat 

ledarskap är viktigt att ledarna delar samma syn. Detta för att kunna arbeta tillsammans och 

förstå varandra. Han menar att det gör det enklare i diskussioner och medför att det blir 

enklare för ledarna att ta egna beslut och göra egna ställningstaganden, då de vet att den 

andre står för samma sak och troligen skulle ta samma beslut. 

 

Dock menar Holmberg och Söderlind (2004) att det inte alltid behöver vara så att de ifrån 

början har en gemensam syn och likvärdiga värderingar, utan bara de är uppmärksamma och 

medvetna om sina likheter och olikheter så kan de istället dra nytta och fördelar av detta och 

på så vis bredda sitt ledarskap. Däremot anser Holmberg och Söderlind att det är viktigt att 

de på sikt skapar en gemensam värderingsgrund och synen på hur ledarskapet ska se ut. 

 

3.2.5.2 Prestigelöshet 
 

Holmberg och Söderlind (2004) menar att en ledare står i strålkastarljuset mest i en 

organisation. Det är i synligheten som ledarna tillfredställer sina behov av bekräftelse. De 

menar att ett ömsesidigt givande och tagande kan leda till bättre beslutsunderlag, fler 

problemlösande alternativ, ett kontinuerligt lärande av varandra och att de ska dela på 

positionen både i medgång och motgång. Det betyder att ledarna bör vara prestigelösa mot 

varandra för att klara denna situation och inte hamna i ett läge där det är viktigare att synas 

mer än kollegan än att göra ett bra arbete. Lambert-Olsson (2004) anser samma sak och säger 

att utan total jämställdhet kan ett äkta dubbelkommando, det vill säga ett framgångsrikt delat 

ledarskap knappt utövas överhuvudtaget. 

 

Om en av ledarna i ett delat ledarskap uppfattas som ”nummer två” kommer denne snabbt 

tappa både auktoritet och tenderar att bli anonym i ledarskapet. Lambert-Olsson (2004) 

menar då att om detta uppstår tenderar ett dubbelkommando att övergå till ett 

enkelkommando och då har det delade ledarskapet slutat att existera och förlorar då sitt syfte. 

Även Holmberg och Söderlind (2004) visar här på att det finns en risk att man betraktas som 

en ”halv” om man inte klarar av att ge varandra utrymme och agera prestigelöst sinsemellan. 

 

Både Lambert-Olsson (2004) och Holmberg och Söderlind (2004) menar att ett prestigelöst 

förhållningssätt till varandra och samstämmighet utåt sett skapar den bästa miljö för ett 

gemensamt ledarskap, där den gemensamma grundsynen tillsammans med prestigelösheten 

skapar en miljö som möjliggör ett delat ledarskap. 

   

3.2.6 Sammanfattning av delat ledarskap 

 

Enligt Sally (2002) så finns det några principer som bör följas vid ett delat ledarskap. Några 

av dessa är: 

 

 Ledarna tillsätts och avgår gemensamt 

 Ingen möjlighet för övergång till enskilt ledarskap 

 Har formell vetorätt mot varandras beslut 
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 De drar fördel av tvåfalden, både i med- och motgång 

 

Enligt Döös & Wilhelmsson (2003) är en grundläggande nyckelfaktor när det handlar om 

delat ledarskap kommunikationen. Både mellan ledarna och inom organisationen. 

 

Döös & Wilhelmsson (2003) visar på fyra olika former av delat ledarskap, där jag tagit upp 

två av dessa lite extra. Det är: 

 

 Samledarskap – Detta anses vara den mest fördelaktiga formen av delat ledarskap. 

Här gör ledarna det mesta gemensamt. De har gemensamma arbetsuppgifter och 

har ett gemensamt ansvar och gemensamma befogenheter. 

 

 Funktionellt delat ledarskap – Denna form av delat ledarskap avser att ledarna har 

ett gemensamt ansvar och delar på gemensamma befogenheter, men att de ha 

uppdelade arbetsuppgifter. De basar då även över olika medarbetare. 

 

Två grundstenar som Döös & Wilhelmsson (2003), Holmberg & Söderlind (2004) och 

Lambert-Olsson (2004) tar upp angående relationen mellan ledare i ett delat ledarskap är: 

 

 Gemensam grundsyn – Det finns olika syn på detta. En del ser det som viktigt att 

ledarna har samma värderingar och andra ser det som en möjlighet när ledarna har 

olika värderingar. Lambert-Ohlsson (2004) menar att det är av stor vikt att ledarna 

har samma grundsyn. Holmberg & Söderlind (2004) menar att det inte behöver 

vara så från början, men att det med tiden är viktigt att de tillsammans skapar 

gemensamma värderingar. 

 

 Prestigelöshet – Holmberg & Söderlind (2004) anser att ett ömsesidigt givande 

och tagande kan leda till bättre beslutsunderlag, fler problemlösande alternativ 

och ett kontinuerligt lärande av varandra. Lambert-Ohlsson (2004) menar att om 

en ledare ses som ”nummer två” i ledarskapet kommer denna snabbt tappa både 

auktoritet och bli anonym. Prestigelöst förhållningssätt är då nyckeln till att skapa 

en miljö som möjliggör ett delat ledarskap. 

 

3.3 Manligt och Kvinnligt Ledarskap 

 

I detta avsnitt går jag igenom det manliga och kvinnliga ledarskapet och vad som skiljer 

manligt ledarskap från kvinnligt ledarskap. Dels går jag igenom egenskaper som skiljer män 

och kvinnor och dels hur kommunikationen skiljer sig åt mellan könen. 

 

3.3.1 Vad är manligt och kvinnligt ledarskap? 

 

Berger och Luckmann (1979) anser att vi tidigt bildar den bild av könet som vi sedan bär 

med oss genom livet. De anser att denna tidiga tankebild formar hur vi beter oss mot 

varandra, beroende på vilket kön vi tillhör. Detta skapar också bilden andra får som senare 

formar den totala samhälliga bilden av könets betydelse. Lindsö (2010) menar dock att det är 

upp till individen hur man ska uppfattas. Hon har själv erfarenhet från höga chefspositioner, 

där hon blev rådd att forma sig till en 50 årig man för att klara sig. Men hon anser inte att 

detta är nödvändigt då det ofta är upp till en själv att avgöra hur man vill vara och att det 
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viktigaste är att inte tappa bort sig själv. Hon ser inte könet som en bestämd faktor utan anser 

att hur man tar sig an sin situation är avgörande och att det i så fall inte bör vara någon 

skillnad på män och kvinnor.  

 

Lindsö (2010) skriver i sin bok att hon under en lunch med ett par manliga kollegor hörde en 

av dem säga när en dagisklass kom förbi. Kolla hur pojkarna går i mörkblå, gråa eller svarta 

kläder och flickorna i rosa och röda kläder. Hon hade aldrig tidigare reflekterat på detta, men 

kan nu se skillnaderna samtidigt som hon anser att de inte är av betydelse. Bronwyn (2003) 

anser på samma sätt och menar att för att komma från könskillnaderna så måste man redan 

från föräldrars och lärares sida lära barnen att det egentligen inte är någon betydande skillnad 

mellan dem. Skillnaden skapas av omvärlden och om vi kommer ifrån dessa så kommer 

samhället bli mer jämställt, menar Bronwyn. 

 

Coleman och Pounder (2002) ser dock skillnader mellan könen och anser att det finns saker 

som representerar männen och saker som representerar kvinnorna. Sedan är det möjligt att 

man kan byta dessa egenskaper över könsgränserna. Aggressiva, självgående, rationella och 

logiska anses männen ofta vara medan varma, samarbetsvilliga och känsliga är egenskaper 

mer tillägnade kvinnorna. Mäns sätt att leda är mer opersonligt än kvinnans. En kvinnas sätt 

att leda är mer naturligt och styrs inte av några speciella medel. Ericsson (2000) ser som 

Bergman och Luckmann (1979) och Coleman och Pounder (2002) att det finns skillnader 

mellan könen. Här visar Ericsson (2000) att kvinnor ses som passiva, lojala, känslosamma 

och vårdande medan männen förknippas med att vara rationella och ha en analytisk förmåga 

som gör dem till bra ledare. 

 

Vi kan fråga oss om könet styr hur vi leder. Coleman och Pounder (2002) menar att kvinnan 

har en fördel i ledarrollen då de oftast måste ta hand om arbetet hemma. Det kan handla om 

allt från barnuppfostran till hushållsarbete. Detta gör att kvinnan måste prioritera sin roll som 

ledare, medans mannen inte ställs inför denna utmaning på samma sätt. 

 

Helzel (2004) menar att det inte finns några skillnader på hur män eller kvinnor leder sina 

verksamheter. Han gjorde en undersökning mellan åren 1995 till 2004 på 1961 män och 631 

kvinnor i ledarpositioner. Även om han ser vissa små skillnader, så anser han inte att det 

finns några betydande skillnader som skulle gör avgörande avtryck på organisationerna eller 

de personer ledaren basar över. Han anser vidare att det inte finns några möjligheter eller 

begränsningar som skiljer könen åt eller som skulle göra skillnad för om män eller kvinnor 

skulle lyckas bättre i ledarrollen. Han anser att det inte finns något rätt eller fel utan bara 

olika sätt att se på saker. Därför bör vi heller inte se på män och kvinnor som olika bra ledare 

utan endast likvärdiga ledare som beroende av egenskaper är olika bra på olika saker. 

 

Kallifatides menar då att vi generellt sett bedöms efter fyra saker som bildar vår syn på könet 

och vilka egenskaper man innehar. ”Vi bedöms efter fyra saker: Vad vi gör, hur vi ser ut, vad 

vi säger och hur vi säger det” (Kallifatides, 2002, s 77) 

 

Alvesson och Due Billing (1999) anser att kvinnor som är ledare visar tydligare symptom på 

bland annat stress än vad män gör. De menar att män har ett striktare arbetssätt än kvinnorna. 

Det som tas upp på arbetstid ska handla om arbetsrelaterade ämnen och inget annat. Alvesson 

och Due Billing anser att kvinnor kan hålla fler bollar i luften än vad män klarar av och att 

detta gör att de inte blir splittrade lika lätt som männen om annat än arbetsrelaterade saker tas 

upp på arbetstid. 
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Dahlbom-Hall (2000) anser att kvinnors kompetens är minst lika hög som männens och att 

det snarare är så att männen känner sig hotade av kvinnornas förmåga än att kvinnorna 

faktiskt saknar kompetensen för att utföra samma saker som männen. I och med detta anser 

Dahlbom-Hall att de flesta män hellre har den kvinnliga kompetensen under sig än 

konkurrerar med den inom organisationen, för att på så sätt kunna kontrollera kvinnorna. 

 

Dahlbom-Hall (2000) menar att flickor och pojkar föds lika, men pga. olika syn på könet lärs 

det ut hur man ska vara. Om det istället hade varit så att man lärs upp exakt lika och ingen 

skillnad i könet skulle finnas så skulle till exempel diskriminering på grund av kön inte 

existera, anser hon. På samma sätt menar Bronwyn (2003) när hon när hon säger att det är 

hur vi som barn blir lärda som avgör hur vi formar vår könstillhörighet. Det finns de flickor 

som nästan bara umgåtts med pojkar under sin uppväxt och dessa menar hon kan bli kallade 

flickpojke, då dennes sätt påminner om en pojkes sätt att agera. Beroende på hur vi blir 

uppfostrade av föräldrar, skola och omgivningen gör att det bildas en könsskillnad.   

 

Män har mer och mer utvecklats till att vara mer medvetna, modiga och medmänskliga i sin 

roll som ledare, menar Dahlbom-Hall (1992). I den utvecklingen har kvinnor stått lite mer 

stilla, framförallt i medmänskligheten. Detta tror hon beror på att kvinnor vill börja likna hur 

män tidigare uppfattades som ledare. Hon anser fortsatt att män inte är konfliktbenägna på 

samma sätt som kvinnor. 

 

Skärvik (2008) anser att det finns en skillnad som kan ha betydelse mellan könen och det är 

att kvinnorna inte är tränade på samma sätt som männen att konkurrera. Kvinnorna har enligt 

Skärvik svårare att skilja på sak och person. Samtidigt menar hon att det egentligen inte finns 

någon skillnad, utan att det är hur vi hanterar oss själva och vår person oavsett 

könstillhörighet som avgör hur vi uppfattas av omgivningen.  

 

3.3.2 Skillnader och likheter mellan manliga och kvinnliga ledare 

 

Det finns dock dem som anser att det finns konkreta skillnader mellan könen. Både 

Börjesson (1992) och Morgon (1999) belyser skillnader mellan manliga och kvinnliga ledare. 

Börjesson menar att det beror på de föreställningar som vi har beroende på erfarenheter av 

manliga och kvinnliga ledare.  

 

Både Börjesson (1992) och Morgan (1999) tar i sina böcker upp de stereotyper som de anser 

finns när man talar om skillnader mellan könen. 

 

Börjesson (1992) visar i sin lista på egenskaper som skiljer män från kvinnor som ledare: 

 

  Män     Kvinnor 
- Oberoende   - Beroende 

- Tävlingsinriktad  - Samarbetsinriktad 

- Dominerande  - Relationsorienterad 

- Aggressiv   - Blind 

- Beslutsam   - Ängslig 

 

Gareth Morgan (1999) visar i sin bok Organisationsmetaforer på ett antal skillnader mellan 

män och kvinnor, på samma vis som Börjesson gör. Det som Morgan ytterligare tar upp är: 
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  Män     Kvinnor 

- Logisk   - Intuitiv 

- Rationell   - Emotionell 

- Exploaterande  - Empatisk 

- Strategisk   - Spontan 

 

Morgan (1999) beskriver mannen som en ledare och beslutsfattare gentemot kvinnan som 

anses vara en lojal stödperson och medarbetare. 

 

En klar signal av detta är att kvinnor anstränger sig mer än män för sina anställda. Kvinnor 

lyssnar mer, resonerar med sina medarbetare och bryr sig om andras känslor. Detta inverkar 

till stor del på det kvinnliga ledarskapet på så vis att kvinnor reflekterar i högre grad i ”vi”-

benämningar. Detta är något som ses som självklart hos kvinnorna. Alla är på ett eller annat 

sätt delaktiga och betydelsefulla. Morgan (1999). Dahlbom-Hall (1992) menar även att 

männen är mer prestigefulla än kvinnorna.  

 

Ingela Cederberg och Eva Olofsson (1996) visar i sin bok intressanta saker inom ämnet 

manliga och kvinnliga ledare. Enligt dem så är kvinnor enbart accepterade som chefer/ledare 

på männens villkor. Om de skiljer sig åt från männen, så anses de inte vara bra ledare. De 

menar att om bara kvinnor kan lära sig spela det ”manliga spelet”, så kan de utveckla nya 

färdigheter för att nå framgång. Detta är det som Lindsö (2010) mötte och som blev ett 

vägskäl i hennes karriär. Hon anser inte att könstillhörigheten ska skapa skillnader utan anser 

att den med bäst kompetens och ledaregenskaper oavsett könstillhörighet ska kunna nå 

positionen. Cederberg och Olofsson (1996) anser även att det finns likheter mellan könen. 

Dessa likheter avspeglas i personlighet, arbetsvärderingar och arbetsmotivation. Därför 

menar de att det generellt inte finns någon större skillnad på ledarstilar mellan män och 

kvinnor. Det visar sig ofta att framgångsrika kvinnliga ledare generellt har de kvaliteter som 

framgångsrika manliga ledare associeras med. Ledarrollen beskrivs ofta som maskulin, men 

det menas inte likställt med att det behöver vara en man, utan kvinnor kan ha dessa 

maskulina egenskaper menar Cederberg och Olofsson (1996). 

 

Avslutningsvis menar Cederberg och Olofsson (1996) att det inte finns några klara skillnader 

mellan män och kvinnor, vad avser sättet att hantera personal och deras attityder. Däremot 

kan de se att kvinnor påverkar sin arbetsplats annorlunda gentemot männen, även om de har 

liknande personlighetsdrag.  

 

Wahl, Holgersson och Höök (1998) menar att skillnader mellan könen finns, men beroende 

på hur medveten man är om sin egen person så kan man skilja sig från detta. De menar att om 

man är medveten om hur man agerar och vilka val man gör så spelar den könstillhörighet 

man har inte längre någon roll.  

 

Skärvik (2008) menar att de skillnader som finns kan göra att vi kan komplettera varandra. 

Män kan lära sig av kvinnor samtidigt som kvinnor kan lära sig av män. Detta gör att ju mer 

medvetna ledare bli i sin roll och sina val, så kommer könskillnaderna att suddas ut och man 

lär sig det som passar ledarrollen och den egna personen istället för att bli placerad i ett fack 

av antingen kvinna eller man. 

 

3.3.3 Kommunikation 
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Precis som vi talade om tidigare i avsnittet Delat Ledarskap, så är kommunikationen är en av 

de viktigaste bitarna i ett ledarskap. Enligt Sargent (1981) kan upptill 90 % av ledarens tid 

sammanfattas som kommunikation. Kommunikationen gäller då både med sig själv, 

gentemot medarbetare och gentemot omvärlden. Kan vi här se några skillnader i 

kommunikationen mellan kvinnor och män som kanske påverkar ledarskapet och då det 

delade ledarskapet. 

 

I grund och botten är alla troligen födda med samma villkor som både Dahlbom-Hall (2000) 

och Bronwyn (2003) tidigare beskrev, men beroende på miljön de växer upp i och den syn 

man får på kön och den bild omvärlden har, så bildas ett manligt och ett kvinnligt 

kommunikationssätt med tiden. Därför anses det finns en olikhet mellan män och kvinnor i 

hur de kommunicerar. Kvinnor kan anses vara mindre självsäkra i sin roll gentemot männen. 

Oftast diskuterar kvinnorna i termen ”vi” medans männen använder det starkare uttrycket 

”jag”. Talbot (1998) menar att detta påverkar hur omgivningen uppfattar ledaren och att 

kvinnor generellt sett inte blir lika sedda p.g.a. att de låter mindre respektingivande. 

 

Talbot (1998) är en av dessa som visar på skillnader mellan mäns och kvinnors språkbruk. 

 

  Män     Kvinnor    

- Tillrättavisar sina medarbetare - Lyssnar på sina medarbetare 

- Pratar mer offentligt (grupp) - Pratar mer enskilt (individuellt) 

- Oberoende av andra  - Intimitet med andra 

- Upprätthåller status  - Mycket kontakt med medarbetare 

- Prioriterar problemlösningar - Prioriterar medarbetare 

- Opponerar sig  - Stödjande 

 

Drake och Solberg (1996) menar att motiven och förhållningssättet bakom det som 

kommuniceras är det som avgör skillnaden mellan män och kvinnor. Männen är mer 

hierarkiska än kvinnorna som är ute efter mer solidaritet. Drake och Solberg (1996) menar då 

att män vill hävda sin status och vara oberoende och genom detta kunna ta beslut oberoende 

av vad andra tycker. I detta läge är kvinnorna mer beroende av omgivningen. Samtidigt vill 

kvinnorna att ingen tar större plats än någon annan. De ser ofta värdet i varje individ 

gentemot männen som mer vill hävda sig själva. 

 

Talbot (1998) menar att även om män och kvinnor uttrycker samma sak, så skapar språket 

och formen de uttrycker sig i att det uppfattas på olika sätt. Detta kan även medföra att vi 

missuppfattar varandra mellan könen.  

 

Erson, Edlund och Milles (2007) menar att skillnaderna i språk mellan könen egentligen inte 

finns. De menar istället att många av de förställningar vi har om språkskillnader mellan 

könen är konstruerade och saknar grund. I stället är sambanden mellan språk många och 

svårfångade.  

 

Milles (2008) utvecklar detta resonemang och menar att språket kan användas för att 

förtrycka och ge utlopp för könsfördomar, men att det samtidigt kan vara ett redskap för 

jämställdhet mellan könen. Ska vi till exempel säga skådespelare och skådespelerskor eller 

manliga och kvinnliga skådespelare? Hur får vi män och kvinnor lika synliga i vårt språk? 

Hur ser vi till att de kommer till tals lika mycket på möten och i arbetsplatssamtal? Detta 

resonemanget tycker Milles är intressantare än att ta fram skillnader mellan kön och könens 

språkbruk.  
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3.3.4 Sammanfattning av manligt och kvinnligt ledarskap  

 

En del forskare tar upp skillnader mellan manligt och kvinnligt ledarskap, medan en del visar 

på att det faktiskt inte är så stora skillnader. De skillnader som kanske finns skapas av oss 

själva. En del menar att det istället är individen som avgör framför könet. 

 

I dagens samhälle är det nog svårt att dra linjer mellan könen. Det är troligen så att det är 

större skillnader inom könet än mellan könen. Främst visar kvinnor som tidigare innehaft 

höga ledarpositioner att det faktiskt inte är någon större skillnad. Dock anser de att det är 

viktigt att vara sig själv och inte falla in i ramen för de stereotypa modellerna som finns. 

Stereotyperna som finns fungerade troligen förr i tiden, men med ett mer utvecklat samhälle 

och där jämställdhetskraven ökar, så ses dessa stereotyper som gammalmodiga.  

 

Enligt det jag läst och kommit fram till finns det skillnader, men det beror på hur vi angriper 

uppgifterna som formar oss. För att helt lämna stereotyperna så kan det vara viktigt att man 

inte gör någon större skillnad på pojkar och flickor. För det är i den åldern som våra 

könsföreställningar bildas. 

 

Vi kan nog inte helt avskriva att det finns skillnader både i agerande och i språk mellan 

könen, men desto mer uppmärksamma vi är på vårt agerande och hur vi uttrycker oss desto 

mindre skillnad verkar det bli mellan könen. 
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4. Empiri 
 

I denna del av arbete presenterar jag organisationerna jag studerat och vad jag fått ut av 

intervjuerna i löpande text. Detta material kommer jag sedan att analyser i relation till 

teorin i mitt analyskapitel som följer efter emperikapitlet. 

 

4.1 Presentation av Idrottsorganisationen 

 

Det här är en stor idrottsorganisation i Sverige, nämligen Svenska Golfförbundet. Förbundet 

är uppdelat inom olika områden, såsom Affärer/Media, Klubb/Anläggning och Idrott. Över 

detta så sitter Generalsekreterare och vid sidan av detta finns 

Ekonomi/Personal/Internservice. 

 

Jag har varit i kontakt med en man och en kvinna som sitter på en position inom området 

Idrott. Dock anser de i en djupare analys av området som att de är en länk mellan 

verksamhetsområdena Idrott och Klubb/Anläggning, då dessa går lite hand i hand. 

 

De har två olika titlar. Den ena är Elitutvecklare och den andra är Talangutvecklare. Båda 

anser att dessa två hör samman och ligger under en kategori de kallar ”spelar och 

elitutveckling”. Mycket av arbete går ut på att Få verksamheterna runt om i Sverige att växa 

och skapa bra förutsättningar för fortsatt utveckling inom golfidrotten för ungdomar. Det kan 

handla om allt från klubbens ekonomi, deras plan, deras ungdomssatsningar, hur ledarskapet 

på klubben ser ut till utvecklingsplaner och idéer. 

 

De har själva skapat sitt delade ledarskap, där de har ett delat ansvar och delade 

arbetsuppgifter. De jobbar dock inte alltid från samma ställe, så de träffas inte varje dag. Men 

de har en ständig dialog med varandra. 

 

Jag frågade om hur deras ledarskap ser ut. Där talade de om ett delat ansvar med delade 

arbetsuppgifter. Dock kan djupet av kunskap göra att de spelar olika roller inom ledarskapet 

och på så vis bollar över frågor mellan sig. 

 

De ser sitt ledarskap som att skapa energi till varandra och till andra. Dels ser de synergin 

utåt, i att nå så många som möjligt med sitt ledarskap. De har lite olika karaktär här, där 

kvinnan i fråga möter människor där de är och utgår därifrån, medans mannen tänker i stora 

banor och tror att alla redan är där. Detta ser de som en tillgång då de kompletterar varandra 

väl, eftersom alla är på olika nivå som de uttrycker det. Samtidigt ser de en fördel i att 

samarbeta genom att de har, som de kallar det, en träningskompis, som tillsammans kan 

utvecklas. 

 

När jag nämnde frågor om kön eller personlighet blev det intressant. Båda tyckte att det vara 

otroligt intressanta tankegångar, som de funderat en hel del kring. De anser själva och vill tro 

att det är människan och dennes personlighet som är det avgörande, men kan även se att 

omgivningen kan ha sina åsikter. Dock anser de sin kompetens och personlighet som det 

viktiga i sitt ledarskap. Så för dem skulle det inte spelat någon roll om de varit män eller 

kvinnor båda två, så länge kompetensen och personligheten varit den samma. De ser det som 

viktigt att vara medveten om dessa orsaker till att t ex omvärlden bedömer utifrån t ex kön. 

Själva vill de helst se det utifrån perspektivet att alla är unika och att man genom det kan 

utveckla människan och ledarskapet, oavsett könstillhörighet. De vill heller inte sätta en 
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”Etikett” på människor. Det är något som de tror kommer försvinna med de nya 

generationerna. 

 

Så när jag frågade om manliga och kvinnliga egenskaper, bestämde vi oss för att ta fram 

deras egenskaper i ledarskapet och hur dessa kompletterar varandra. 

 

Petra, som kvinnan heter, har egenskaper som tillför ledarskapet en detaljnivå. Hon har lätt 

för att konkritisera saker och få idéer strukturerade snabbt. Hon är en praktiker som har lätt 

för att möta sin målgrupp på deras nivå och arbeta därifrån. 

Peter, som mannen heter, är väldigt strukturerad. Han jobbar med stora tankar och idéer och 

ser sig själv som en idéskapare med helhetstänkande. Samtidigt försöker han hela tiden 

utmana sin målgrupp och få dem att hela tiden ta nya kliv. 

 

Ingen av dem har varken stött på eller reflekterat över att det skulle finnas någon skillnad i 

ledarrollen beroende på könstillhörighet eller vem som tillfrågas i olika frågor p.g.a. detta. 

Däremot tror och hoppas de att allt beror på kompetensen och kunskapen i ämnesområdena 

och vem som tillfrågas beror på detta. Det är även så de försöker kommunicera sitt ledarskap. 

 

Däremot ser de en fördel i att vara av olika kön i sitt delade ledarskap. Detta handlar då från 

externt håll, där andra p.g.a. olika trosföreställningar sätter ”etiketter” på människor och 

genom att dela ett ledarskap mellan man och kvinna, så tror de att de kan nå fler med sitt 

budskap. Fler ur målgrupperna lyssnar på dem. Dock betonar de fortsatt att det är 

personlighet och kompetens som är det viktigaste för dem själva i det delade ledarskapet, 

men att det är viktigt att vara medveten om att det finns människor med andra uppfattningar. 

 

De ser några fördelar med att ha ett delat ledarskap. Det är att man kan bolla idéer mellan sig 

och skapa större effektivitet och fler idéer kan skapas och diskuteras. Effektiviteten anser de 

både vara internt, sinsemellan, och externt ut mot övriga organisationen, men även ut mot 

sina målgrupper de arbetar med. Samtidigt ser de en risk med det delade ledarskapet om man 

inte lyckas ha ett gemensamt kommunikationsspråk. Där ser du en större svårighet om man 

blivit tillsatt på sin post mot att ha skapat det delade ledarskapet själv.  

 

Om man skapat det delade ledarskapet själv, så tror de att kommunikationsspråket redan är 

på en rätt nivå, vilket det är i deras fall. Viktigast i deras ledarskap är kommunikationen och 

feedbacken de får från varandra tillsammans med bollningen av olika idéer. Tiden är en 

faktor som de även tar hänsyn till. Det tar längre tid i ett delat ledarskap som de ser det, men 

det är ingen nackdel då det fattas klokare beslut, anser båda två. Det som tar tid är att de 

måste avsätta viss arbetstid till att planera, sammanföra almanackor och diskutera upplägg av 

olika slag. 

 

Effekterna av det delade ledarskapet tror de är: 

 Ökad kommunikation, internt som externt 

 Mer grundade beslut 

 Effektivare över tid genom att bolla idéer och öppna ”hjärnan” på varandra 

 Utnyttja varandras styrkor 

 Dynamiken i att samarbeta 

 

Risken i det delade ledarskapet kan vara dels en sämre kommunikation med dubbla budskap 

om man inte är samspelta och att man från externt håll inte vet vem man ska fråga i olika 

frågor. 
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Detta anser både Peter och Petra att man kan undvika om man ser till att ha en bra 

kommunikation sinsemellan och att man drar upp tydliga linjer för arbetet. Så länge båda är 

tillräckligt prestigelösa för att bolla över frågorna mellan sig så tror de att det bara finns 

fördelar med det delade ledarskapet. Det är viktigt att kunna och våga dela med sig av 

frågorna till varandra så att den med bäst djupkunskap i frågan kan svara. I och med det kan 

man då även undvika konflikter i samarbetet. De påpekar samtidigt att en hög medvetenhet 

om sig själv och sin partner är av vikt för att undvika konflikter och missuppfattningar som 

kan leda till felkommunikation dels interna som externt. 

 

Slutligen tror de att ett delat ledarskap oavsett kön är framtidens ledarskap. De anser att de 

viktigaste sakerna för ett lyckat samarbete ligger i personernas kompetens och personlighet. 

Helst ska man skapa samarbetet på eget initiativ då ofta kommunikationen och värderingarna 

passar ihop, samtidigt som man har en positiv inställning till arbetsformen. Sedan ser de 

medvetenheten om sig själva och omgivningen som kanske den viktigaste ledaregenskapen.  

 

4.2 Presentation av Måleriföretaget 

 

Detta är ett företag som agerar inom måleribranschen. Det ägs och drivs av en man och en 

kvinna i medelåldern. Företaget består egentligen av två företag, men de upplever det hela 

som ett enda företag. Dels är det måleri och dels är det en butik, med allt från färg, tapeter till 

golv. 

 

Mannen med lång erfarenhet inom måleribranschen, köpte måleridelen i slutet av 90-talet, 

har ansvar över denna del, medan kvinnan som har erfarenhet från polis och 

kriminalutredningar och som kom in i början av 2000-talet har ansvaret över butiksdelen. 

Denna del köpte de tillsammans i början av 2000-talet. 

 

De har två anställda i butiken och 8 st. målare anställda på heltid i måleriföretaget. 

 

De anser att de har ett gemensamt ansvar för företaget, med det undantag att de sköter var sin 

del. Därmed bli arbetsuppgifterna i utgångsläget olika, men kan beroende på situation 

komma att delas. 

 

Som grund i ledarskapet vill de vara en förebild för de anställda. Mannen säger att det är 

viktigt att leva som man lär, därför är de alltid på plats när målarna ska börja kl 7 på 

morgonen och lämnar inte arbetet innan butiken stänger kl 18 på kvällen. 

 

I och med att de har ett eget företag ser de skillnaden i att de försöker göra mer själva och 

därmed blir dagarna väldigt långa. Men eftersom de alltid är på plats upplever de att de får ett 

ryckte utåt sett att de alltid finns på plats och genom det har de skaffat återkommande 

målerikunder som vet att de kan åka dit på morgonen för att inhandla sakerna till sina egna 

målare, då det alltid är öppet. 

 

Genom att använda sig av ett delat ledarskap ser de att de kan bredda sitt spektrum. De kan 

nå ut till fler och får även bra djupkunskap inom olika områden som gentemot att leda själv. 

Det skulle annars bli omöjligt i en så pass stor process. 

 

En stor fördel med att samarbeta är att man kan avlasta varandra. Detta är något som de 

ständigt kommer tillbaka till och ser som en av de viktigaste delarna i samarbetet. Samtidigt 
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som de ansvarar för olika bitar av verksamheten, så ser de att man kan använda varandra som 

en form av back up beroende på situation. Ibland kan det vara fullt med folk i butiken och då 

kan mannen rycka in och bistå även om det inte är hans expertområde. 

 

För att lyckas med ett delat ledarskap ser de ett par viktiga faktorer. Först och främst betonar 

de prestigelösheten. Båda anser att det inte finns ett värde i att hävda sin rätt, bara för sakens 

skull. Det viktigaste är att ge en bra och korrekt information framför det faktum att hävda sin 

egen rätt i frågan. Då innefattas även att kunna bolla över frågor till varandra där den ena har 

djupare kunskap än den andra. Utan denna prestigelöshet tror båda att det kan uppkomma 

konflikter som stör arbetssituationen.  

 

Sedan ser de kommunikationen som en faktor av betydelse. Det gäller att kunna ge en rak 

och tydlig information. Här ser de tre vägar av kommunikation. Dels kommunikationen 

sinsemellan, dels kommunikationen gentemot anställda och dels kommunikationen gentemot 

kunder. Utan en bra kommunikation kan det lätt uppstå missförstånd och det kan skapas 

dubbla budskap utåt, t ex till anställda. 

 

Det bästa med att ha ett delat ledarskap är att man kan avlastas och att man kan bolla idéer 

och tankar mellan sig och därigenom få kvalitet på besluten man tar. Sedan poängterar de, 

eftersom de har arbetsuppgifterna delade med olika ansvarsområden, att det är skönt att veta 

att den andre sköter den delen och att man kan koncentrera sig på sin del utan att oroas över 

småsaker i den andra verksamheten. Det tycker att det är skönt att var och en har sitt område 

och sköter detta, men att man kan fråga varandra och bolla tankar när det behövs. För att 

kunna göra detta så krävs dock att båda har en viss ytlig kunskap om alla delar i 

verksamheten, så detta har de prioriterat och när något nytt inkommer till t ex butik eller nya 

färgprodukter lanseras går de båda igenom detta så att de vet vad det är frågan om, men att 

den med huvudansvaret för den specifika biten lär sig mer om produkten. På så vis kan de 

dels bolla tankar och funderingar mellan sig och dels kommunicera bra information till 

anställda och kunder. 

 

Det är väldigt sällan de stöter på problem p.g.a. könstillhörighet. Det kan uppstå då t ex 

kunder kommer in till företaget. Oftast handlar det då om äldre herrar som har svårt att ta råd 

om färger och liknande från kvinnor. Då blir mannen den de vill tala med även om han inte 

befinner sig i butiken just då. Då får han helt enkelt komma ner från kontoret. I övrigt har de 

aldrig upplevt några problem med detta. I butiken är det två kvinnor anställda och bland 

målarna är det både män och kvinnor. Alla anställda kan ta information och bli ledda av både 

mannen och kvinna. De upplever personligheten och karaktären som viktigare i ledarskapet 

än vilket kön de tillhör. I vissa lägen kan de till och med anse själva att kvinnan är mer man i 

sitt ledarskap och tvärtom. 

 

Där ser de även en viktig funktion i sitt ledarskap. Det är när kunder har svårt att ta 

information från de anställda. I detta fall de två kvinnorna i butiken. Då rycker de oftast in 

och genom en starkare och rak kommunikation förklarar för kunderna situationen och genom 

det hjälper de anställda. Det är något de ofta jobbar med tillsammans med de anställda. Att de 

anställda ska kunna bli sina egna ledare. Det är lättare med målarna som ofta är relativt 

självgående, men de lämnar stort ansvar till butikspersonalen också, så att de tar fler egna 

beslut och på så vis blir initiativrika.  

 

De kompletterar varandra väl i det delade ledarskapet tack vare olika faktorer som ger en 

bredare helhet än om de varit själva. Mannen är lite mer av en chanstagare och gör gärna upp 
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affärer även om dessa inte är helt säkra. Här kompletterar kvinnan med sin analytiska 

förmåga och grundar gärna sina tankar och funderingar innan beslut. Mannen har ett 

helhetstänkande för verksamheten och är väldigt idéskapande i sin yrkesroll, men har en 

förmåga att tappa en del viktig information mellan stolarna. Här kompletterar kvinnan med 

att vara ordningssam, får saker och ting gjorda och är väldigt konstruktiv i sitt arbete. Hon 

har även en god syn på de små detaljerna. Där mannen tänker stort nystar hon i detta och 

skapar ordningen och konkritiserar det hela. 

 

För att undvika konflikter, som de i och för sig sällan upplevt i företaget, är det viktigt att 

vara klara och tydliga med varandra. Vara samspråkiga och kommunicera ut sitt budskap och 

information på ett bra sätt. Samtidigt är det viktigt att inte ha några dumma åsikter som inte 

är relevanta. Dessa kan man i så fall hålla tillbaka. Återigen poängterar de här vikten av att 

vara prestigelös. 

 

Effektiviteten både internt och externt blir högre av samarbetet. Mycket tack vare att de kan 

avlasta varandra och på så vis hinna med fler saker. De ser dock inte någon koppling mellan 

kön och effektivitet, utan oavsett vilket kön man tillhör så är det personligheten som är 

viktig. Och har de ett väl fungerande samarbete blir effektiviteten högre oavsett om det är 

kvinnor eller män i ledningen, dock är det delade ledarskapet en klar för del som de ser det.  

 

I dagens läge kan de inte tänka sig att arbeta på något annat vis. De ser det delade ledarskapet 

som en stor möjliggörare för en framgångsrikare verksamhet. De belyser personlighet, 

kommunikation och prestigelöshet som de viktigaste faktorerna i ett delat ledarskap. Sedan 

poängterar de avslutningsvis att det kan vara en vis skillnad om man väljer arbetsformen 

själv eller blir tillsatt. I och med att de skapat den självmant, så har de bara positiva saker att 

säga om formen och de hade en bra ingång i samarbetet, då de redan pratade samma språk. 

Detta kan skapa konflikter om man inte valt sättet själv och inte är samspråkiga i sitt 

ledarskap.      

 

4.3 Presentation av Dataföretaget 

 

Ett företag inom Data branschen som utvecklar affärssystem. Det ägs och drivs av två bröder, 

där ena brodern startade företaget och den yngre brodern anslöt som delägare efter ett antal 

år. De har olika titlar inom företaget, där den äldre brodern är VD och den yngre är 

Ekonomichef. 

 

Dock anser de båda att titlar inte har något värde, så internt har de tagit bort alla titlar på 

företaget, men att VD titeln måste vara kvar p.g.a. aktiebolagslagen. 

 

Deras delade ledarskap ser ut på så vis att de har till vis del olika arbetsuppgifter, men en del 

arbetsuppgifter delar de. Dock har de ett gemensamt ansvar inom företaget. 

 

Båda två har under årens lopp studerat och utbildat sig i ledarskap och har långt gångna 

tankar om hur deras verksamhet ska drivas. Båda ser en öppen kommunikation och en 

prestigelöshet gentemot sig själv som grundläggande faktorer för ett lyckat ledarskap. 

 

Genom sina tankar har de skapat ett delat ledarskap sinsemellan, samtidigt som de vill hävda 

att hela företaget blivit ett delat ledarskap. Vad de menar med detta är att genom att ha en 

öppen dialog och kommunikation i alla led och ta bort titlar, så har de skapat ett prestigelöst 
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förhållningssätt där alla är lika betydelsefulla och alls idéer är av betydelse för företagets 

framtid. 

 

Båda två menar att prestige egentligen handlar om okunskapen om sig själv och att för att få 

till ett bra delat ledarskap och prestigelöst förhållningssätt är det viktigt att först se sig själv 

innan man kan se de andra i organisationen. Därför har de båda gått igenom många 

utbildningar inom personlig utveckling och funderat kring detta ämne som de anser går hand 

i hand med ledarskapet. 

 

De har även sett till att alla på företaget fått utbildning i detta område och sedan har de 

försökt skapa ett öppet forum med öppen dialog inom företaget. Detta för att sudda ut nivåer 

och betydelse av olika personer. T ex nämner Anders, som VD:n heter, att de gav högre lön 

till en programmerare på företaget än de gav till sig själva, då de ansåg att hans kvaliteter och 

kunskaper var av högre betydelse än deras egna. Ett tecken på prestigelöshet. 

 

Därmed blir den ömsesidiga respekten av stor betydelse. De funderar mycket kring olika 

idéer och argument och diskuterar dessa sinsemellan så att besluten blir väl grundade innan 

de förs fram. 

 

Hela tanken med att dela ledarskapet är att kompetens ska leda. Oavsett om de är två, fem 

eller tio som delar ledarskapet, så ska det vara kompetensen som är i främsta rummet. 

Kompetens ser de som kunskap och förmåga att driva igenom. I och med detta blir 

beslutsprocessen underordnad i deras organisation. Precis som organisationsstrukturen. 

 

De vill hellre att processerna ska vara självdrivna och att ledarskapet handlar om att vara med 

i starten av processen och att sedan kunna vara med och stödja och bolla tankar under vägens 

gång, istället för att lägga sig i och ta beslut. Var och en ska kunna bli sin egen ledare i 

företaget och veta vad de ska göra. Oavsett om det är en kvinna eller man. Det handlar mer 

om personlighet och kompetens vem som gör vad. 

 

Det är dock viktigt att man har en öppen dialog oavsett utsträckningen av samarbetet, då man 

vid ett icke homogent förhållande riskerar att hamna i en prestigefull miljö. 

 

Därför tycker både Anders och hans bror Peter att det är viktigt att man själv skapar sitt 

delade ledarskap. De drar paralleller till t ex fotbollen, där Lars-Tommy var 

förbundskaptener tillsammans efter att valt denna form. Hade de istället blivit tillsatta av 

någon utomstående med detta arbetssätt, tror de att det hade varit mindre framgångsrikt. 

Oavsett var man arbetar, så är det viktigt att man talar samma språk som de uttrycker det. 

 

Samtidigt är delaktigheten i det som händer av stor betydelse. Oavsett hur djup kunskap man 

har så anser de att det är viktigt att man är delaktig och skapar sig ytlig förståelse för alla 

delar, så att man kan hjälpa varandra i olika frågeställningar. 

 

De ser ingen skillnad i om det är en kvinna eller en man. De vill istället framhäva 

personlighet och kompetens som huvuddragen för ett lyckat ledarskap. Dock kan de se vissa 

skillnader då kvinnor har andra krav. T ex vill de arbeta hemifrån ett par dagar i veckan, då 

de har barn att ta hand om. Detta tror de dock kan ändras mer och mer, när även männen får 

en större roll i detta och då faller det argumentet att kvinnor är sämre som ledare. De har ofta 

hört att skillnaden mellan män och kvinnor är att män säger ”JAG” och kvinnor säger ”VI”, 



 

 

 47 

men Anders vill hävda att detta har mer om vilken position man har än vilket kön man tillhör 

att göra. 

 

Både Anders och Peter tror att män kan vara det som teoretikerna kallar kvinnliga ledare 

precis som att det omvända gäller. Det viktiga är att vara medveten om sig själv och hur 

omgivningen reagerar. 

 

Själva anser de sig vara drivna att alltid utvecklas och väldigt prestigelösa. De ser det delade 

ledarskapet som ett framtida ledarskap. Framförallt om man själv får skapa arbetsformen och 

att vara medveten och öppen mot sig själv.  

 

De har sett att ett delat ledarskap för med sig ett antal fördelar. De ser idéskapandet samt 

utbytet och bollningen av tankar som en stor fördel. Att kunna vara flexibel och prestigelös 

mot partnern och på så vis öka lärandet i ledarskapet ser de som positiva effekter. 

 

I och med att det blir en öppen kommunikation med utbytande av tankar och kunskaper, ser 

de organisationen som en lärande organisation. Lärande organisation tillsammans med 

anpassning till situationer ger dem effektivitet och detta anser de kan utnyttjas bättre då man 

använder ett delat ledarskap jämfört med ett ledarskap med en ledare. 

 

Däremot ser de en risk, om man inte är tillräckligt tydlig, med osäkerhet från omgivningen. 

Kan vara dels från internt håll inom organisationen som från externt håll från kunder. Alla är 

kanske inte klara över att de kan fråga Peter precis lika gärna som Anders, eller som Anders 

poängterar vem som helst på företaget. Det viktigaste är att den som har bäst kunskap får ta 

hand om svaret på frågan. 

 

De ser en risk med att använda ett delat manligt och kvinnligt ledarskap, dock mest från 

externt håll, beroende på synen på kön. Det går inte komma ifrån, som Peter säger, att vissa 

har en bestämd uppfattning om att kön styr och att män är bättre ledare än kvinnor. Han 

hoppas dock att denna syn med tiden försvinner och att det blir mer fokus på rätt personlighet 

och rätt kompetens som styr.  

 

Så de ser egentligen ett delat ledarskap som det framtida ledarskapet oavsett om det består av 

män eller kvinnor eller en kombination av dem. Så länge kompetensen och personligheten är 

den rätta och kommunikationen fungerar väl mellan ledarna. 

 

Genom en bra kommunikation kan även konflikter undvikas, anser de. De ser som 

sammanfattning några fördelar och några risker med delat ledarskap. 

Fördel: Ökad kommunikation, personlighetsutveckling, bättre grundade beslut, 

kompetensutveckling och delaktighet. Nackdelar: Prestige, dålig kommunikation och dubbla 

budskap. 

 

Den viktigaste faktorn oavsett vilket kön man innehar är att man är prestigelös, dels mot sig 

själv som mot omgivningen. Då tror de att ett delat ledarskap kan få största möjliga effekt för 

företaget och ge en effektivare utveckling både internt som externt. 
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5. Analys 
 

I detta kapitel avser jag att göra en analys av mina intervjuer och ställa dessa i relation med 

den teori som presenterades i kapitel 3. Jag kommer att analysera de tre organisationerna 

parallellt och ställa dessa mot den teori som jag presenterat och se de mönster som bildas 

mellan empiri och teorin.  

 

5.1 Inledning till analyskapitlet  

 

Jag har valt att inrikta min analys mot fyra övergripande områden som alla intervjuade har 

talat om. Först är det valet av ledarskapsform. Där alla tidigare varit ledare och övergått till 

ett delat ledarskap. Betydelsen av att skapa det gentemot att bli tillsatt.  

 

Det andra är kommunikationsspråket. Vikten av kommunikationen i det delade ledarskapet 

och hur detta påverkar ledarskapet. Även hur det påverkas av t ex olika kön och hur 

relationen påverkas.  

 

Det tredje berör prestigelösheten och hur detta påverkar det delade ledarskapet och hur 

viktigt det anses vara. Relationen mellan vad teorin säger om prestigelösheten och vad de 

intervjuade anser i denna fråga. 

 

Det fjärde området tar upp samspelet i det delade ledarskapet. Där det handlar om hur de 

upplever sitt delade ledarskap, vilka effekter det medför och om det har betydelse av vilket 

kön eller personlighet har betydelse.    

 

Sedan kommer jag att avsluta analysdelen med en analys ur det externa perspektivet. Det 

handlar då om hur ledarparet uppfattar att externa parter uppfattar deras ledarskap. 

 

5.2 Analys av Idrottsorganisationen, Måleriföretaget och 
Dataföretaget 

 

I Idrottsorganisationen har båda arbetat med ledarskap på egen hand innan de började med 

det delade ledarskapet. De anser att ett delat ledarskap kan vara en möjliggörare i 

organisationen, där de kan utnyttja sina olika egenskaper och kunskaper samtidigt som de 

kan bolla idéer mellan sig. 

 

Ledarskapet präglas av att skapa idéer och forma dessa för att sedan kommunicera ut det i 

organisationen. Samtidigt jobbar de medvetet på att skapa relationer och ständigt utmana sig 

själva. Detta kan vi koppla till Andersson (1992) som benämner denna ledarstil som ett 

transformativt ledarskap. Både Måleriföretaget och Dataföretaget arbetar på ett liknande sätt. 

Måleriföretaget har en tanke i att hela tiden utveckla sig själva och sina medarbetare och 

genom samarbete utveckla företaget och skapa nya idéer, samtidigt som de också vill ha 

möjlighet att bolla frågor med varandra. Dataföretaget är mycket inne på relationsskapandet 

och idén med att ha få beslutsvägar. Alla ska kunna ta sina egna beslut, utan att hela tiden gå 

via chefen. Detta leder oss in på ledarstilen.  
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Alla tre ledarparen arbetar efter en ledarstil som Berggren (1998) benämner som demokratisk 

ledarstil. De ser sig själva som en i gruppen och vill att alla blir delaktiga i utformandet av 

arbetet och lär sig ta sina egna beslut. Den hierarkiska tanken försvinner, men betydelsen av 

ledaren kvarstår anser de. Frågan är om ett delat ledarskap tillåter något annat än just den 

demokratiska ledarstilen. Berggren tar även upp en auktoritär ledarstil och en Laissez-faire 

ledarstil. Det auktoritära är när man har absolut makt över resten av organisationen. Det 

skulle då göra medarbetare icke delaktiga i processerna, som då skulle kunna ses som ett 

problem i ett delat ledarskap. Tanken med det delade ledarskapet är just att få en mer 

dynamisk process. På samma sätt är Laissez-faire stilen ödestigen i ett delat ledarskap, då det 

blir väldigt passivt. Risken kan vara att det till exempel kommunikationen blir missriktad 

eller att tanken med det delade ledarskapet som ska öka effektiviteten helt försvinner och det 

blir en motsatt effekt. 

 

Döös och Wilhelmsson (2003) visar på fyra olika typer av delat ledarskap, där jag finner att 

det används två olika former av delat ledarskap bland ledarparen. Idrottsorganisationen har 

en form av delat ledarskap som benämns samledarskap. Med det menas att de delar både 

arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter mellan sig. De har dock olika titlar inom 

organisationen, men ser själva att detta bara är något på pappret och det har inte någon 

betydande del i det dagliga arbetet. Måleriföretaget använder sig av ett funktionellt delat 

ledarskap, som Döös och Wilhelmsson (2003) benämner som ett delat ledarskap där ledarna 

delar på ansvar och befogenheter, men har skilda arbetsuppgifter. Detta menar 

Måleriföretaget ger dem möjlighet att fokusera på varsin del, men om det behövs så har de 

kunskap att hjälpa varandra. På samma sätt har Dataföretaget, som då har olika 

arbetsuppgifter, men gemensamt ansvar och befogenheter. 

 

De två övriga formerna av delat ledarskap som Döös och Wilhelmsson (2003) tar upp ser jag 

som svåra att använda som delade ledarskap, så som jag tänker delat ledarskap. Tanken är att 

kunna få till ett samarbete där effekterna kan öka gentemot att jobba själv. Annars skulle det 

endast bli dyrt för företagen att ha två eller fler ledare i ledarkonstellationen. Ser de andra två 

formerna mer som samarbetsformer framför rena delade ledarskaps former enligt den figur 

som Döös och Wilhelmsson (2003) presenterar. 

 

5.2.1 Valet av ett delat ledarskap 

 

Som jag tidigare nämnt har alla sex personerna varit ledare på olika nivåer innan de började i 

det delade ledarskapet. Valet av ett delat ledarskap har varit självvalt från alla tre ledarparen. 

De säger att det är tack vare att de skapat det delade ledarskapet själva som gjort att det 

fungerar så bra. Hade de istället blivit tillsatta i det delade ledarskapet, så tror de inte att det 

hade fungerat lika bra. Att skapa det själva är en nyckelfaktor till ett fungerat delat ledarskap. 

Holmberg och Söderlind (2004) menar samma sak. Genom att gemensamt söka en 

ledartjänst, bildade de sitt delade ledarskap och detta ledde till ett fungerande ledarskap. 

Sally (2004) däremot anser att det är viktigt att ledarna tillsätts och avgår gemensamt. Detta 

är något som inget av ledarparen tycker är väsentligt. 

 

Valet att bilda ett delat ledarskap grundade sig i de egenskaper och värderingar de hade. De 

ansåg att de kunde dra fördel av att samarbeta då de delade värderingar och hade förtroende 

för varandra. Samtidigt kunde de uträtta mer tillsammans när de kan avlasta varandra och på 

så vis bli effektivare. Holmberg och Söderlind (2004) ser det hela på samma sätt och anser att 



 

 

 50 

det är av vikt att ledarna i konstellationen har samma värderingar och har förtroende för 

varandra, samtidigt som de kan avlasta varandra och hjälpa varandra att skilja på arbete och 

privatliv.  

 

Möjligen kan det vara så att beroende på bakgrunderna hos de olika ledarparen så har det 

fungerat att skapa det själva. Måleriföretaget är ett gift par. Dataföretaget är två bröder. 

Idrottsorganisationen hade länge känt varandra och kände varandra så pass bra att det inte 

fanns några direkta tveksamheter mellan personerna. Möjligen har dessa kopplingar gjort att 

ledarformen fungerat väl för just dessa tre organisationer. Men om det inte var på detta vis 

utan en organisation ansåg att de skulle anställa två ledare för samma position just av 

kompetensen som dessa personer hade. Skulle ledarformen då inte fungera eftersom de själva 

inte valt det. Sally (2004) visade på en lista för en fungerande process kring ett delat 

ledarskap. Detta skulle möjligen vara av betydelse om man inte har de bakomliggande 

faktorerna som dessa tre organisationer har. Då kommer vi i ett annat läge där andra faktorer 

än att bilda ledarformen själva blir av betydelse. Då kan Sallys lista vara viktig att förstå. 

Samtidigt är den en form av ”fastslagna lagar” som kan vara svår att hålla sig till, då det i 

slutändan ändå handlar om individer som ska anpassa sig till varandra. 

 

Eftersom formerna av det delade ledarskapet skiljer sig åt, så skiljer sig samarbetet åt och då 

tanken med det delade ledarskapet. För Idrottsorganisationen som delar arbetsuppgifter 

handlar samarbetet mest om att avlasta varandra och ge utrymme till nyskapande tänkande 

och bollning av idéer sinsemellan. För Måleriföretaget och Dataföretaget handlar det mer om 

att kunna fokusera på en mindre del av arbetet och inte bli så spridda. Eftersom de inte har 

gemensamma arbetsuppgifter så kan de fokusera hårt på sin sak, men dock hjälpa varandra 

när det behövs. Skillnaden är att Idrottsorganisationen är mer tighta i sitt samarbete. Därmed 

är ledarna mer beroende av varandra. 

 

Vidare ser alla tre ledarparen möjligheterna att komplettera varandra. De har ytlig kunskap 

om allt och kan genom samarbetet hjälpa varandra och på så vis skapa ett bredare ledarskap 

där man stödjer varandra. Döös (2003) menar på samma sätt att det delade ledarskapet kan 

vara en möjliggörare och skapa en ytterligare dimension till ledarskapet. Samtidigt kan vi se 

att beroende på det jag tidigare skrev angående bakomliggande faktorer till att välja 

ledarformen kan avgöra hur utfallet blir. I dessa fall har det hittills varit bra, men det kan 

bero på att de haft en gemensam tanke med ledarskapet och effekterna av det. Om de istället 

hade blivit tillsatta på positionen, så kan denna möjliggörare till att till exempel avlasta 

varandra göra att det skapas konflikter som leder till störningar i samarbetet och gör att 

ledarna motarbetar varandra framför att komplettera varandra. Holmberg och Söderlind 

(2004) sökte sitt chefsjobb tillsammans. De hade alltså liknande bakgrund som de ledarpar 

jag intervjuat. Det gör att de ser det som viktigt att skapa ledarformen själva. De blir lite 

partiska i frågan när de skriver sin bok. Det är viktigt att vi ser båda sidorna av myntet och att 

möjliggöraren likaväl kan bli en motarbetare om konstellationen i ledarskapet inte är 

homogent. 

 

Ledarparen ser möjligheten att inte behöva vara själva om besluten som en fördel och en av 

orsakerna till att de valde ett delat ledarskap. De kan bolla idéer mellan sig och på så vis bli 

tryggare i besluten. Holmberg och Söderlind (2004) menar på samma sak. Dock ser jag att 

Dataföretaget försöker lägga de flesta beslut hos medarbetarna, så att det blir en enda stor 

process i organisationen, som också kan ses som en större form av delat ledarskap. Ett 

ledarskap där alla är ledare. Dataföretaget är mindre styrt av ledarna än de andra 

organisationerna. Dock är just bollningen av idéer och tankar väsentligt även i Dataföretaget. 
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De anser alla att varje ledarpar är en unik konstellation, precis som Holmberg & Söderlind 

(2004) påpekar. Det kan dock uppstå en risk om det börjar blåsa snåla vindar i organisationen 

och ledarna blir pressade. Då kan det delade ledarskapet snarare bli en motarbetare framför 

en möjliggörare och konflikter kan uppstå på grund av att ledarna blir pressade och stressade 

och inte kan komma överens om besluten eller att de tar tid att få fram besluten. Det är något 

jag inte hittat i teorierna eller i svaren från intervjupersonerna, men som jag ser som en risk 

med det delade ledarskapet. Framförallt när de valt det själva, så kan det uppstå en falsk 

trygghet och lite lathet som orsakar brister i ledarskapet. I det fallet kan det vara bättre att bli 

tillsatta så att ledarna är riktigt vaksamma på varandra och måste jobba medvetet på 

samarbetet, som i de fall som jag intervjuat redan funnits och den medvetenheten då blir 

mindre betydelsefull. Detta ser jag som en brist både i de teorier jag funnit och i intervjuerna 

att detta inte har reflekterats kring.  

 

5.2.2 Kommunikationens och Relationens betydelse 

 

Betydelsen av att ha ett gemensamt och fungerande kommunikationsspråk ser de tre 

ledarparen som väsentligt för att det delade ledarskapet ska fungera. Det är lättare att ha ett 

gemensamt kommunikationsspråk i det delade ledarskapet om man skapar det själv gentemot 

att ha blivit tillsatt i ledarformen, tror de. Utan ett fungerande kommunikationsspråk tror de 

att det finns en risk för att dubbla budskap förs ut. Detta är något som Lambert-Olsson (2004) 

beskriver, som en riskfaktor med ett delat ledarskap. Ingen av dem har dock råkat ut för 

detta, då de ständigt har en god dialog sinsemellan. 

 

O´Toole, Galbraith och Lawler (2002) menar att tydligheten i kommunikationen och 

relationen är av högsta vikt för att få ett fungerande delat ledarskap. Det verkar som att de 

flesta forskare är överens som detta. Det verkar finnas en samstämmighet där just 

kommunikationen lyfts fram som grundläggande i det delade ledarskapet. Det kan vara som 

Döös och Wilhelmsson (2003) menar när de säger att det tillkommer en 

kommunikationsriktning gentemot ett traditionellt ledarskap med en ledare. Nämligen 

kommunikationen mellan ledarna. Det gör det delade ledarskapet mer komplext än ett 

traditionellt ledarskap. 

 

I idrottsorganisationen anser de att om de har en god kommunikation sinsemellan, kan de 

bolla idéer och fatta klokare beslut som de tror skulle vara svårare om man var själv. 

Dialogen dem emellan kan även skapa idéer som utvecklar organisationen. Detta är något 

som även Holmberg och Söderlund (2004) talar om. På samma sätt tror ledarna i 

Dataföretaget, som jobbar mycket med att utveckla kommunikationen på företaget. Genom 

en fungerande kommunikation, så blir de effektivare och minskar beslutsleden, anser de. 

Måleriföretaget bygger även de sitt ledarskap mycket på kommunikationen och betydelsen av 

att vara samspråkiga i sina budskap till t ex medarbetare eller kunder. 

 

Jag ser ett tydligt mönster där alla tre ledarparen är samstämmiga och det är frågan om 

språket och könstillhörighet. Ingen av dem tror att könstillhörigheten påverkar hur de agerar 

rent kommunikativt i ledarskapet. De anser att det beror på personlighet mer än 

könstillhörighet. Detta i motsatts mot vad Talbot (1998) påstår, då han menar att det finns 

tydliga skillnader i språkbruk mellan kvinnor och män. Någon sådan här skillnad har ingen 

av dem lagt märke till. T ex påpekar ledarparet i Måleriföretaget att de båda två kan ha en 
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blandning av både manligt och kvinnligt språkbruk. Det handlar mer om personen och inte 

könet. Även Dataföretaget och Idrottsorganisationen är inne på denna linje. 

 

Det kan vara så att på grund av de bakomliggande faktorer som jag tidigare talat om där en 

viss relation mellan ledarna i organisationerna funnits redan innan ledarformen skapades, gör 

att de inte ser skillnaderna mellan könen och i språkbruket. Det kan vara så att dessa 

skillnader faktiskt finns och om ledarna tillsatts på sina positioner och inte känt varandra 

sedan tidigare, så skulle en skillnad mellan språken och könen tydligare ses. Samtidigt får jag 

tillägga att det finns flera som motsätter sig tanken på stereotyper och att det finns skillnader 

i språk och kommunikation mellan könen. Till exempel menar Bronwyn (2003) att det är hur 

vi uppfostras som formar oss och att det avgör hur vi ser oss själva och hur omgivningen 

uppfattar oss. Skärvik (2008) menar till exempel att det finns skillnader mellan könen och att 

kvinnor inte är tränade på att konkurera på samma sätt som männen. Detta skulle om det 

stämmer medföra att Dataföretaget skulle ha större möjligheter att lyckas i sitt delade 

ledarskap eftersom det är två män i ledarrollen gentemot de två andra organisationerna som 

har en man och en kvinna i ledarrollen. Samtidigt kan det medföra en risk då det är två 

konkurrenskraftiga personer som om de inte hade den bakgrund de har skulle bli för starka 

för sitt eget bästa och konkurrens i ledarrollen skulle uppstå. I det fallet skulle en mix av en 

man och en kvinna kunna komplettera varandra, om det inte är så att kvinnan blir mindre 

betydelsefull just av konkurrenshänseendet.  

 

Kopplingen mellan könets betydelse och ledarskapsformen gör diskussionen väldigt 

intressant. Jag ser att kommunikationen och medvetenheten i relationen till varandra blir av 

stor betydelse för att lyckas övervinna de problem som skulle kunna uppkomma.     

 

Alla tre ledarparen ser kommunikationen som en av de viktigaste delarna i ledarskapet. Utan 

en fungerande kommunikation, både internt som externt, skulle det inte fungera. Sargent 

(1981) visar att ca 90% av tiden i ledarskapet är kommunikation. Då är det viktigt att vi 

frånser från Talbots (1998) lista på skillnader mellan mäns och kvinnors språkbruk. Sargent 

(1981) beskriver att det finns två olika former av kommunikationsbeteende. Det ena är 

expressivt och det andra är instrumentellt. Sargent menar att kvinnor drar sig till det 

expressiva medan männen drar sig mot det instrumentella. Enligt min mening är det svårt att 

göra denna uppdelning och det verkar som att både män och kvinnor kan ha fragment från 

båda delarna. Det skulle medföra att medvetenheten bland ledarna hur de agerar och vilket 

språk de använder blir mer betydande än vilket kön de har och var de blir placerade. Om vi 

skulle acceptera den uppdelning som Sargent (1981) och Talbot (1998) gör, så skulle vi 

kunna koppla detta till det delade ledarskapet och då skulle vi kunna säga att ledarformen 

skulle komplettera varandra bättre om det är en man och en kvinna gentemot två män eller 

två kvinnor som sitter på ledarpositionen. En man och en kvinna skulle då kunna komplettera 

varandra och nå ut på fler nivåer i organisationen. 

 

Alla tre ledarparen anser att de genom en god kommunikation kan undvika konflikter och att 

de även ökar tydligheten i sitt ledarskap genom en god kommunikation, något som även 

Holmberg och Söderlund (2004) poängterar. Just kommunikationen sinsemellan är viktig, då 

det är denna del som måste fungera för att föra ut budskapet gemensamt till övriga 

organisationen eller till externa parter. Något som Döös och Wilhelmsson (2003) visar är att 

det delade ledarskapet behöver en god intern kommunikation. 
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5.2.3 Prestigelösheten 

 

Prestigelöshet är något som alla tre ledarparen ständigt kommer tillbaka till. Framförallt 

arbetar Dataföretaget mycket efter ett prestigelöst förhållningssätt gentemot sig själva och 

gentemot hela organisationen. De anser att ju mer prestigelöst det kan vara desto tydligare 

och effektivare blir ledarskapet. De ser detta som en av nyckelfaktorerna i sitt delade 

ledarskap. Ledarna i Idrottsorganisationen anser att de genom att använda sig av ett 

prestigelöst förhållningssätt bidrar till att de kan bolla över frågor sinsemellan och att den 

med djupast kunskap i ämnet får svara. Holmberg och Söderlind (2004) anser även de att 

prestigelösheten är av betydelse för att få ett fungerande samarbete. Även Lambert-Olsson 

(2004) visar på vikten av prestigelöshet i det delade ledarskapet. 

 

Vid en koppling mellan könstillhörighet och prestigelöshet så kan vi se att beroende på hur vi 

uppfattas och vilket kön vi tillhör, så kan det bli svårare att vara prestigelös om det är mellan 

en man och en kvinna än mellan två män till exempel. Det kan vara så att det råder en 

kompiskultur mellan de av samma kön och en mer konkurrens mellan olika kön. Till 

exempel menar Talbot (1998) att även om vi uttrycker oss på samma sätt så kommer det 

uppfattas olika och då kan missuppfattningar ske som kan leda till svårigheter att vara 

prestigelösa sinsemellan. Drake och Solberg (1996) menar att män inte bryr sig om de 

trampar någon på tårna gentemot kvinnorna som är mer omtänksamma. Detta skulle medföra 

att männen har svårare att vara prestigelösa än kvinnorna. Det skulle i så fall strida mot vad 

Helzel (2004) fick fram i sin undersökning av manliga och kvinnliga ledare. Där får han fram 

att det inte finns några betydande skillnader mellan könen och deras förmåga att leda. Skulle 

detta vara fallet som det verkar utifrån den undersökningen, så skulle män och kvinnor kunna 

vara lika prestigelösa och då skulle betydelsen av om det är två män, två kvinnor eller en av 

varje i ledarrollen. 

 

Till exempel säger ledarna i Idrottsorganisationen att det är viktigare att det blir rätt än att 

man visar sig duktig utan att kunna. Gör man det så faller man lätt in i prestigefullheten. De 

anser heller inte att prestigelösheten är beroende av könet som Dahlbom-Hall (1992) vill 

påvisa. Istället tror de att en medvetenhet om sin person och förtroendet för varandra styr om 

man är prestigelös eller prestigefull. Detta är något som även Måleriföretaget och 

Dataföretaget poängterar. De anser att det bygger mer på personligheten än på 

könstillhörigheten.  

 

Alla tre ledarparen ser medvetenheten om sig själv, förtroendet för den andre och förmågan 

att dela med sig till andra som de största faktorerna för att bli prestigelösa. Genom att kunna 

dela med sig och lära av varandra kan de utveckla både sitt  ledarskap och sig själva. Genom 

detta kan de bli effektivare i sitt ledarskap och få mer gjort. Holmberg & Söderlind (2004) 

ser just detta lärande som en fördel i det delade ledarskapet och ser prestigelösheten som en 

faktor för att kunna lära av varandra. 

 

Just ett prestigelöst förhållningssätt både sinsemellan och utåt sett ger en extra dimension till 

ledarskapet precis som både Holmberg och Söderlind (2004) och Lambert-Olsson (2004) 

påpekar. 

 

5.2.4 Samspelet 
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Lambert-Olsson (2004) talar om ett äkta dubbelkommando där allt delas mellan ledarna. 

Detta är en faktor av betydelse hos ledarparet i Idrottsorganisationen. Genom att de kan dela 

allt och hjälpa varandra, så kan de skapa bättre idéer och bättre beslut. Ledarparet i 

Dataföretaget ser möjligheten med samarbetet, att man inte behöver hjälpas åt mer än om det 

uppstår en kritisk situation. Genom att samarbete kan de utbyta tankar och idéer, men kan 

även ge varandra utrymme och förtroende för hela beslutsfattandet. Detta är något de bygger 

hela organisationen kring. Alla får fatta beslut, något som kommer från deras prestigelöshet 

och förtroende för varandra och sina medarbetare. Ledarparet på Måleriföretaget ser 

möjligheten med samarbetet att ge varandra förtroende till att sköta var sin del, men hjälpas 

åt då det behövs. De ser också prestigelösheten och förtroendet som grundstenar i 

ledarskapet. Sedan delar de ändå ett ansvar lika och på så vis kan de kopplas till det som 

Lambert-Olsson (2004) påstår, men beroende av form av samarbete kan ett äkta 

dubbelkommando utövas. Lambert-Olsson (2004) är där lite svart och vit mot hur vissa 

organisationer ser det. 

 

Samtidigt ser alla tre ledarparen en fördel i att dela ledarskapet då de kan avlasta varandra. 

Just samspelet och hjälpen att dra gränsen mellan arbete och privatliv ser de som en fördel 

gentemot att arbeta själva. Holmberg & Söderlind (2004) visar på samma sak, där de ser 

fördelen i att avlasta varandra och veta att den andra sköter saker, så att jag kan koppla av. 

Just den avlastningen är av betydelse då vi lever i en tuffare miljö.  

 

Dock har jag sett en risk med det delade ledarskapet om det är så att kommunikationen inte 

fungerar, prestigelösheten inte finns och det uppstår konflikter eller att ledarna inte är 

tillräckligt medvetna om sina roller, så kan konflikter och motarbetningar uppstå. 

 

Holmberg & Söderlind (2004) menar även att varje ledarpar är unika och att det inte går att 

kopiera någon annan. Detta är något som de alla tre är medvetna om. Framförallt 

Idrottsorganisationen och Dataföretaget jobbar medvetet på att hela tiden utvecklas och ser 

sin egen utveckling som viktig för ett fortsatt fungerande delat ledarskap och gör även 

förändringar för att hela tiden passa in. 

 

Döös och Wilhelmsson (2003) menar att det är viktigt att se skillnader och dela upp 

ledarformerna för att tydliggöra ledarskapet. Det är något som Holmberg och Söderlind 

(2004) inte ser som betydande, utan de vill istället hävda att gränserna är flytande. Kommer 

vi in i ett tänkande där det finns fasta ramar är det troligen lätt att hamna i fällan att se 

ramarna även mellan könen. Dels i språket som Talbot (1998) visar och dels i ledarskapet 

som Börjesson (1992) och Morgan (1999) menar. Där ser jag en risk om man sätter strikta 

ramar för ledarskapet. Då blir det dels svårt att få ett fungerande samspel och dels kan 

motsättningar, missuppfattningar och konflikter uppstå som försämrar samspelet och i ett 

sådant fall skulle ett traditionellt ledarskap fungera bättre och vara ekonomiskt mer hållbart. 

 

Det verkar som att samspelet är den viktigaste komponenten för att få ett fungerande delat 

ledarskap och medvetenheten mellan ledarna i könsfrågan är bidragande för att kunna 

samarbeta över gränserna. Det blir även av vikt då det ska kunna legitimeras för övriga 

organisationen att det är värt de extra pengarna för att göra ledarskapet extra starkt. I den 

undersökning jag har gjort så ligger de bakomliggande faktorerna till grund för att samspelet 

verkar fungera väl. Om detta inte skulle finnas från början så kan det beroende på 

könstillhörighet och ledarnas medvetenhet om sina egna val avgöra om det blir lyckat eller 

misslyckat.  

 



 

 

 55 

I samspelet ser de i relation till prestigelösheten en möjlighet att bolla frågor sinsemellan. Det 

kan vara i såväl det interna som det externa rummet. Samspelet att inte behöva kunna allt gör 

det lättare att utveckla organisationen. Något som även Holmberg & Söderlind (2004) 

nämner. T ex anser ledarparet i Måleriföretaget att det vid situationer som kräver extra är 

skönt att kunna ventilera sina tankar och utbyta åsikter, även om de har olika arbetsuppgifter. 

Detta är något som även Dataföretaget ser som betydande. Idrottsorganisationen är mer 

samspelta då de även delar arbetsuppgifter och på så vis blir denna process ännu viktigare, då 

den egentligen pågår konstant i det dagliga arbetet. En skillnad mot de två andra 

organisationerna. 

 

Däremot ser ingen av ledarparen att det finns någon skillnad som kan realteras till könet. Två 

av paren är av manlig/kvinnlig karaktär och den tredje är bestående av två män. Dock anser 

de två männen i Dataföretaget att de har lika mycket kvinnliga egenskaper som manliga 

egenskaper. Morgan (1999) eller Börjesson (1992) visar på skillnader i teorin, men vad det 

kanske egentligen skulle handla om är att detta är egenskaper och att både män och kvinnor 

kan inneha dem istället för att som Morgan och Börjesson visar att det finns en tydlig gräns 

mellan könen. Frågan är om verkligheten fungera som forskarna presenterar eller om det är 

så att medvetenheten hos ledarna gör att gränserna suddas ut.  

 

Alla tre ledarparen anser att det hela ligger i personligheten och att det inte spelar någon roll 

om de är två män eller två kvinnor eller en man och en kvinna i konstellationen. De ser 

istället att båda har egenskaper som gör ledarskapet bredare gentemot att leda själv och att de 

har egenskaper som både kan vara manliga och kvinnliga egenskaper. Det skiljer sig från t ex 

Morgan (1999) och Börjesson (1992) som ser betydande skillnader mellan män och kvinnor 

och vilka egenskaper de har. Däremot finns det flera som tar upp likheter mellan könen och 

som motbevisar Morgan (1999) och Börjesson (1992) och även Talbots (1998) påstående att 

det finns skillnader i kön och språk. Cederberg och Olofsson (1996) menar att både män och 

kvinnor kan ha liknande egenskaper. Detta förtydligas av Helzel (2004) som visar på i sin 

undersökning av manliga och kvinnliga ledare att det inte verkar finnas någon skillnad på 

könen eller deras kapacitet att bli ledare. 

 

I Idrottsorganisationen framgår dock en skillnad och det är att mannen tror att alla redan är på 

hans nivå, medans kvinnan mer möter människor där de är. Detta är något som Cederberg 

och Olofsson (1996) talar om, men de anser att det är en tillfällighet att det är på just detta 

sätt och att det lika gärna kunde varit tvärtom och att de hela handlar om personligheten 

framför könstillhörigheten. 

 

Samspelet skulle i detta fall kunna fungera oavsett vilket kön man tillhör. Det kräver dock att 

man är medveten i sina val. Wahl, Holgersson och Höök (1998) anser att det finns skillnader, 

men om man gör medvetna val som ledare så kan man frånse dessa skillnader. Skärvik 

(2008) menar dock att skillnaderna är tydliga och att dessa istället kompletterar varandra. Jag 

kan se att det blir en problematik här och att det finns motsägelsefulla teorier. Men det verkar 

som att om man gör medvetna val, så kan man frånse könskillnaden om den nu finns. 

 

Vad vi kan säga är att de bakomliggande faktorerna som finns i de intervjuade ledarparens 

historia gör att dessa tre klarar av att frånse från könsrollen och har ett bra samspel. Dock 

måste jag poängtera att kommer man in i ledarrollen utan denna koppling av bakomliggande 

faktorer, så kan det bli svårare att frånse och de medvetna handlingarna blir istället 

betydande. Dessa kan skapa en bra dialog, en prestigelöshet och ett bra samspel, men kan 
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samtidigt skapa dubbla budskap, prestigefullhet och konflikter som istället förstör 

ledarskapet. 

 

5.2.5 Ledarparens reflektioner av hur det uppfattas från externt håll 

 

Ingen av de tre ledarparen har reflekterat eller märkt direkt att det finns förutfattade meningar 

från externt håll eller att frågor riktas mot någon beroende på könstillhörighet. Dock är de 

medvetna om att det finns olika människor med en viss trosföreställning likt den Morgan 

(1999), Börjesson (1992) och Berger & Luckmann (2003) tar upp. Det motsäger dock både 

Cederberg och Olofsson (1996) och Helzel (2004) som inte ser att det finns dessa betydande 

skillnader. 

 

Ledarparet på Måleriföretaget har dock märkt att det kan finnas vissa äldre herrar som hellre 

pratar med mannen än kvinnan vilket kan kopplas till herrarnas värderingar om könet. Men 

det är en väldigt liten grupp av människor och inget de djupare har reflekterat över. 

 

De anser att så länge de är prestigelösa kommer detta inte påverka deras ledarskap, då de 

bollar frågorna mellan sig så att den med djupkunskapen svarar. Det är även något som både 

Dataföretaget och Idrottsorganisationen anser. 

 

En risk som alla tre paren kan se från externt håll är att man inte vet vem man ska ta kontakt 

med. Här anser de att de löser situationen genom sitt prestigelösa förhållningssätt och med en 

god kommunikation. Genom att kommunicera väl sinsemellan och utåt sett så undviker de 

risken, eftersom man kan ta kontakt med vem som helst och denna bollar sedan över frågan i 

så fall till den som kan mest i ämnet. Något som även Holmberg & Söderlind (2004) menar 

vara en av faktorerna till valet av ett delat ledarskap. Möjligheten att vara tillgänglig för 

externa parter på ett sätt som inte är möjligt när man leder ensam. 

 

5.2.6 Sammanfattning av Idrottsorganisationen 

 

De anser att det viktigaste för ett fungerande delat ledarskap är att man skapat det själv. Att 

man går in i samarbetet med gemensamma värderingar, har ett fungerande 

kommunikationsspråk och har förtroende för varandra. 

 

Prestigelösheten ser de som en av de viktigaste faktorerna för att lyckas i ett delat ledarskap, 

tillsammans med ett gemensamt kommunikationsspråk. 

 

De ser inte någon betydelse i om det är män eller kvinnor i ledarskapet, utan anser att det 

istället handlar om personlighet. De ser att de båda två har egenskaper som kommer från 

båda könen och att deras egenskaper och personligheter bidrar till att forma ledarskapet till 

vad det är.  

 

Viktigaste faktorn till varför de arbetar i ett delat ledarskap framför att leda själva är att de 

kan komplettera varandra, skapa och bolla idéer, avlasta varandra och skapa en effektivare 

miljö. 
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5.2.7 Sammanfattning av Måleriföretaget 

 

Att få dela något tillsammans anser de som en faktor till varför de bildade ett delat ledarskap 

från första början. Just att de skapat det själva tror de är en förutsättning, då de då går in med 

ett förtroende för varandra, har gemensamma värderingar och ett gemensamt 

kommunikationsspråk. 

 

De ser att det finns olika egenskaper hos varandra, men anser att dessa är beroende av 

personligheten framför könstillhörigheten. Dock ser de dessa egenskaper som komplement 

till varandra och att detta utgör ett ledarskap som är bredare än om de skulle leda själva.  

 

Prestigelösheten är viktig och att kunna avlasta varandra. Dessa två faktorer ser de som 

nödvändiga för att klara arbetet i framtiden. Genom att dela upp arbetsuppgifterna ger de 

förtroende till varandra, samtidigt som de avlastar varandra. 

 

De ser prestigelösheten, kommunikationen och förtroendet som de avgörande faktorerna för 

ett lyckat samarbete. Samtidigt är avlastningen av arbetsuppgifterna av betydelse för att få en 

effektivare organisation.  

 

5.2.8 Sammanfattning av Dataföretaget 

 

De anser att ett prestigelöst förhållningssätt är nyckeln till ett fungerande samarbete i 

ledningsformen. Detta tillsammans med att de skapat formen själva gör att de känner sig 

trygga med varandra. De har ett förtroende, ett gemensamt kommunikationsspråk och 

gemensamma värderingar som gör att de ser att ledarskapet ger en extra dimension gentemot 

att leda själva. 

 

Precis som de övriga två organisationerna ser de ingen betydelse i om det är män, kvinnor 

eller en blandning i ledarskapet. Nu är de två män, men anser att de har egenskaper som 

avser både manliga och kvinnliga egenskaper utifrån en trosföreställning som finns i världen. 

Därför anser de att det handlar om personligheten hos ledaren framför vilket kön ledaren har. 

 

De viktigaste faktorerna för att det delade ledarskapet ska fungera är ett gemensamt 

kommunikationsspråk, gemensamma värderingar, förtroende för varandra och ett prestigelöst 

förhållningssätt sinsemellan. 

 

5.2.9 Reflektioner 

 

En reflektion utifrån intervjuerna jag haft är att det verkar inte finnas några problem med 

ledarskapsformen. Ska vi betrakta detta som det ultimata ledarskapet? 

 

Troligen kan vi säga att beroende på att de skapat det delade ledarskapet själva, så ser de inte 

eller vill inte se problemen. Det är möjligt att det till och med är så att det inte finns några 

problem. Jag har inte kunnat finna dem under mina intervjuer och de gav inga antydningar 

till att problem skulle finnas. 
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Möjligen är det så att mina farhågor i metoddelen där jag skriver att det finns en risk att 

ledarna förskönar situationen faktiskt slår in här. Fast jag kan inte med klarhet säga att det är 

så. 

 

Det kan även vara så att pga. att jag intervjuade varje ledarpar gemensamt, tillskillnad mot 

var och en individuellt, så kan det förhålla sig så att de inte riktigt vågar berätta hela 

sanningen. Möjligen hade de vid en individuell intervju vågat berätta om problem som finns i 

ledarskapet eller mellan ledarna. Men pga. situationen kanske de inte säger hela sanningen. 

 

Oavsett hur det förhåller sig, så finns det inga problem att redovisa i texten, men jag har 

reflekterat över det. Det finns två möjligheter varför det är på detta vis. Antingen förskönar 

ledarna situationen och ledarskapsformen, eftersom de själva skapat det och inte vill prata 

negativt kring det eller så har jag helt enkelt intervjuat tre olika ledarpar som faktiskt inte har 

några betydande problem. 

 



 

 

 59 

 
6. Slutdiskussion 

 

I detta kapitel redogör jag för de slutsatser jag dragit utifrån vad mina respondenter svarat 

på de frågor jag ställt och gentemot de frågeställningar jag hade i början av uppsatsen. Jag 

har gjort så att jag gett en inledande slutsats, lite övergripande. Sedan svarar jag specifikt 

på de forskningsfrågor som jag lyfte fram i början av uppsatsen och ger även ett resonemang 

kring dessa. För att tillsist ge ett resonemang kring hypotesen. 

 

6.1 Slutsatser 

 

Jag har märkt att det finns olika former av delat ledarskap, men att det i verkligheten inte 

skiljer så mycket mellan dem. Dock verkar det som att om man delar allt som 

idrottsorganisationen gör, kräver detta mer tid för kommunikation innan beslut kan fattas. 

Båda måste vara överrens. Detta behövs inte i lika stor utsträckning i ett funktionellt delat 

ledarskap, där de delar ansvar och befogenheter, men har olika arbetsuppgifter. 

 

Det verkar som att vi kan bli effektivare genom att samarbeta gentemot att arbeta själva. 

Detta påvisar alla tre ledarparen, även om de har olika former av delat ledarskap. 

 

Dock verkar det inte som att könstillhörigheten har någon betydelse. Istället påpekar alla tre 

ledarparen att det handlar om personligheten och att en och samma ledare kan ha egenskaper 

som benämns som manliga och kvinnliga egenskaper enligt teorin. Det handlar mer om hur 

de båda ledarna kan komplettera varandra och hur deras personlighet och egenskaper passar 

ihop, framför vilken könstillhörighet de har. 

 

Vilka konsekvenser får ett delat manligt och kvinnligt ledarskap? 
 

Det är svårt att dra någon konkret slutsats av vad ett delat manligt och kvinnligt ledarskap 

kan bidra till och vilka konsekvenser de får. Inte ur intervjuer jag gjort där jag undersökt hur 

olika ledarpar uppfattar sitt delade ledarskap. Eftersom de påpekar att det handlar om 

personlighet framför könstillhörighet är det svårt att veta om det blir skillnad mellan ett delat 

ledarskap och ett delat manligt och kvinnligt ledarskap. 

 

Dock kan vi dra slutsatsen att ett delat ledarskap kan bidra till en effektivare och tryggare 

organisation framför ett ledarskap med endast en ledare. Som alla tre ledarparen anser, så kan 

det delade ledarskapet vara framtidens ledarskap, då arbetsklimatet blir tuffare. 

 

För att det delade ledarskapet ska fungera verkar det som det krävs ett gemensamt 

kommunikationsspråk, ett prestigelöst förhållningssätt mellan ledarna, gemensamma 

värderingar och förtroende för varandra. Det delade ledarskapet kan då leda till att vi kan bli 

effektivare och tryggare i våra beslut. Samtidigt kan vi avlasta varandra i arbetet och på så 

vis även bli effektivare i det dagliga arbetet. Däremot kan vi inte säga att ett delat manligt 

och kvinnligt ledarskap är bättre eller sämre. Men vi kan säga att om vi har en personlighet 

och egenskaper som kompletterar varandra, så kan det betyda fördelar gentemot att leda 

själv. 
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Problemen som kan uppstå är att det blir dyrare med ett delat ledarskap framför ett ledarskap 

med endast en ledare. Men frågan är om det kan leda till att det blir lönsammare på sikt, då vi 

fått fram information att ett delat ledarskap kan öka kommunikationen och göra en avlastning 

på ledarna som gör dem mer fokuserade på sina arbetsuppgifter. 

 

En stor skillnad mellan ett delat ledarskap oavsett vilket kön det handlar om och ett ledarskap 

med endast en ledare är att det delade kan bli effektivare. Men det kräver nya färdigheter som 

inte finns i lika stor utsträckning i ett ledarskap med en ledare. Det är kommunikationen som 

vi talat om, det är värderingarna och besluten som måste grundas hos fler innan det kan 

kommuniceras ut. En risk i det delade ledarskapet är att det blir långsammare i 

beslutsfaserna. Fler ska vara delaktiga och det blir viktigare att man är samspråkiga så att inte 

ett dubbelbudskap förs ut. Detta är problematiker som inte diskuteras i samma utsträckning i 

ett ledarskap med endast en ledare. 

 

Fördelen kan bli att besluten blir mer grundande, även om det kan ta längre tid. Detta skulle 

då kunna eliminera misstagen i organisationen och göra den mer fläckfri. Det skulle då 

betyda bättre effektivitet i genomförande av arbetsuppgifter. Även om det kan bli dyrare för 

en organisation på kort sikt, så kan det bli lönsammare på lång sikt. 

 

Hos mina respondenter ser jag ett antal faktorer som gör att de själva inte ser några direkta 

problem. Dels är organisationerna relativt små. Idrottsorganisationen är lite komplexare, men 

detta ledarpar har inte arbetat tillräckligt länge i sin form av delat ledarskap eller stött på ett 

hårt arbetsklimat ännu för att ha utsatts för riktiga prövningar som jag ser det. De två andra 

organisationerna har en familjär koppling som gör att de har en gemensam grundsyn redan 

när de går in i ledarskapet. Detta gör att de redan eliminerat flera risker som uppstår om man 

inte är samspråkiga. Det kan även vara så att de har en starkare koppling till organisationen 

som går utanför ledarrollen som gör att de är mer fokuserade på att eliminera problem och 

risker innan de uppkommer.  

 

Vilka är de viktiga komponenterna för ett delat ledarskap? 

 

Det verkar finnas ett antal komponenter som är av betydelse för ett fungerande delat 

ledarskap. De tre ledarparen som jag intervjuat lyfter alla fram valet av att bilda ledarformen 

själva som en viktig faktor. De visar även på att gemensamma värderingar, prestigelöshet och 

en fungerande kommunikation där man är samspråkiga är av betydelse. 

 

Jag kan se komponenterna som olika betydelsefulla beroende på vilken form av delat 

ledarskap vi använder oss av. Desto tightare vi är i ledarformen, desto viktigare är dialogen, 

prestigelösheten och de gemensamma värderingarna. I ett samledarskap, där ledarna delar 

lika på både arbetsuppgifter och ansvar/befogenheter, ser jag det av betydligt större vikt att 

dessa komponenter finns och fungerar gentemot ett delat ledarskap där ledarna varken delar 

arbetsuppgifter eller ansvar/befogenheter. 

 

De former av delat ledarskap som jag fokuserat på i denna uppsats är de två som är mest 

tighta. Samledarskapet och det funktionella delade ledarskapet. För att dessa två former av 

delat ledarskap ska fungera, så tror jag att de komponenter jag tagit upp är av betydelse. 

Försvinner någon eller blir av mindre betydelse, så kan det lätt uppstå konflikter som kan 

leda till problem för både ledarparet och organisationen i stort.  

 

Skapas det fler problem då fler är med i beslutsfaserna? 
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Det är möjligt att det är på detta viset. En risk när flera delar på en ledarposition är att 

kommunikationen blir sämre eller att det förs ut ett dubbelt budskap. Detta händer då ledarna 

i det delade ledarskapet inte är samspråkiga eller har gjort grundliga beslut eller där dialogen 

inom ledarparet uteblivit. 

 

En del menar att besluten blir mer grundade då flera är med och diskuterar uppgifterna. Det 

har vi både sett i teorin och i empirin i denna uppsats. Dock kräver det att ledarna för en god 

dialog sinsemellan och att de har liknande värderingar. De behöver möjligtvis inte ha helt 

och hållet lika värderingar, men de bör vara närliggande. Annars finns det en risk att 

konflikter uppstår och man är inte överens, då man har olika syn på saker och ting och då inte 

kan gemensamt fatta de beslut som man tror på. 

 

Finns det skillnader om det delade ledarskapet delas mellan två av samma kön eller två av 

olika kön? 

 

Jag har gjort en intervju med ett ledarpar som består av två män och två ledarpar som består 

av en man och en kvinna. I dessa fall finner jag inga betydande skillnader beroende på 

könstillhörigheten i ledarparet. 

 

Egentligen skulle frågan behöva ett större urval av respondenter för att bli riktigt bra svarad 

på, men utifrån de teorier jag har och de svar som givits på intervjuerna så kan jag inte säga 

att det spelar någon roll om det är två män, två kvinnor eller en av varje i ledarparet. 

 

Det finns de forskare som anser att det finns betydande skillnader mellan könen. Men dessa 

stereotyper verkar inte vara så belysta i organisationerna, utan det verkar vara så att individen 

är viktigare än könet. Jag tog upp lite i teorin om detta och ledarparen som jag intervjuade 

påpekade även de att de personliga egenskaperna är viktigare än könstillhörigheten. Om det 

är på detta vis så verkar det inte som att det spelar någon roll vilket kön ledaren i ledarrollen 

innehar och då blir det heller inte någon skillnad om det är två män eller två kvinnor eller en 

av varje. 

 

Men frågan är om vi helt kan säga att det är på detta vis. Troligen är det så att ju mer 

medvetna ledarna är om sig själva och sin partner, desto troligare är det att det fungerar 

oavsett könstillhörighet. Men om fallet inte är på detta vis så faller troligen skillnaderna in 

och det är lätt att tala om att män är bättre ledare än kvinnor och det kan även från externt 

håll visa sig på detta sätt beroende på de sanningar som dessa människor har skaffat sig. 

 

Finns det fördelar och nackdelar med ett delat ledarskap beroende på storlek av 

organisationerna? 

 

De organisationer som jag undersökt har varit av olika storlek. Måleriföretaget och 

Dataföretaget är båda relativt små. Idrottsorganisationen aningen större. Det verkar som att 

det finns både för- och nackdelar med det delade ledarskapet och beroende på hur 

organisationen ser ut. 

 

Organisationerna jag undersökt har en fördel i att de är familjerelaterade eller som i 

Idrottsorganisationen där de redan från början hade en bra relation. Samtidigt som 

organisationerna är relativt små i jämförelse med de stora företagen i Sverige, så skapar det 
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en ganska lätt arbetsmetodik. Här finns då redan fördelar då de är samspråkiga, delar 

gemensamma värderingar och är prestigelösa gentemot varandra. 

 

Nackdelarna i dessa små organisationer är att det kan bli kostsammare, då man har två ledare 

istället för en. Eftersom omsättningen är mindre och färre anställda behövs kan det kännas 

mer i de små organisationerna rent ekonomiskt. I en större organisation kanske det inte blir 

lika märkbart. 

 

Fördelar i stora organisationer är att man kan hjälpas åt då det är komplexare miljöer man 

verkar inom och det blir svårt för en ledare att ensam klara uppgiften. Dock blir det då av stor 

betydelse att kommunikationen fungerar väl. Ett felaktigt budskap i en stor organisation kan 

skapa mycket större problem än i en mindre organisation där misstaget troligen lättare kan 

repareras. 

 

Det kan även sägas att det troligen är lättare att ha ett fungerande delat ledarskap i de 

organisationer som jag har intervjuat. Framförallt i Måleriföretaget och i Dataföretaget. I 

dessa organisationer sitter ledarna i toppen och äger dessutom företagen. Så är inte fallet i 

Idrottsorganisationen. Det medför i de fall där de sitter i ledningen av företaget att de lättare 

kan styra och har egentligen ingen över sig att ta hänsyn till och samtidigt är organisationerna 

relativt små. Därigenom minskar risken för problem. I Idrottsorganisationen däremot har 

ledarna en position som vi skulle kunna benämna avdelningsnivå och det leder till att de även 

måste se till kommunikationen uppåt. Alltså de har någon över sig som har ett större ansvar 

än de själva har. Detta kan medföra större problem än i de andra två organisationerna.  

 

Hypotesen som angetts i inledningen av uppsatsen lyder enligt nedan: 

 

”Det delade manliga och kvinnliga ledarskapet öppnar dörrar för en komplettare helhet”. 

 

Det är omöjligt att säga efter denna uppsats. Jag kan dra vissa slutsatser som ger oss en bild 

av att det skulle kunna vara på detta vis. Samtidigt har jag bara intervjuat tre ledarpar, som i 

och för sig är väldigt likvärdiga i sina uttalanden, men det ger ingen helhetsbild. Däremot kan 

jag säga att utifrån dessa tre ledarparen, så kan det delade ledarskapet leda till en komplettare 

helhet. Med det menar jag att delarna i ledarskapet bidrar med sina kompetenser och 

egenskaper som gör ledarskapet komplettare än om de skulle lett var för sig. 

 

Det vi kan säga är att det verkar vara så att de personliga egenskaperna är viktigare än vilken 

könstillhörighet medlemmarna har. Vad vi även har kunnat se är att det finns skillnader 

mellan könen, men att medvetenheten hos ledarna eliminerar skillnaderna och att det är 

individens egenskaper som i detta fallet styr. Det medför i så fall att det delade manliga och 

kvinnliga ledarskapet inte öppnar dörrar för en komplettare helhet gentemot ett delat 

ledarskap där ledarna är av samma kön. Däremot kan det öppna dörrar för en komplettare 

helhet gentemot att leda själv. 

 

Därmed skulle jag vilja knyta tillbaka till Stephen R Coveys citat i inledningen av uppsatsen, 

där han säger:“When you have a team of people that builds on each individual's strengths 

and organizes to make individual weaknesses irrelevant, you have true power in an 

organization”. (Coveys, 2007, s 127). 

 

Detta citat ser jag innehåller det som vi fått reda på i denna uppsats. Att det delade 

ledarskapet bygger på personliga egenskaper och om de kan komplettera varandra så kan det 
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bidra till ett komplettare ledarpar. Medvetenheten hos ledarna och deras val av sanningar 

avgör hur väl det delade ledarskapet skulle fungera och om ett delat manligt och kvinnligt 

ledarskap skulle fungera lika bra som ett delat ledarskap med två män eller två kvinnor eller 

om det till och med skulle fungera bättre. 

 

Det verkar finnas en motsägelsefull bild mellan olika forskare och mot hur verkligheten 

verkar se ut. Dock är det viktigt att se till helheten. Alltså inte bara se antingen eller, utan se 

hela bilden. Som de ledarpar jag intervjuade, som hade en bakomliggande historia som 

verkade göra deras ledarskap mer smärtfritt än det kanske är hos ledare utan den 

bakomliggande koppling. 

 

De medvetna valen som ledarna gör och deras uppfattning om hur deras ledarskap ska 

fungera blir avgörande för att kunna legitimera den ökade kostnaden med en extra ledare i 

organisationen. Sedan är det viktigt att se om det är så att man slår ihop två ledarposter till en 

eller om det är så att man tillsätter en extra ledare. Det avgör kostnadsbilden och kanske även 

sättet på hur ledarformen kommer att fungera. En ledare som får en extra ledare jämte sig 

kanske känner att denne inte gjort ett tillräckligt arbete framför om två ledarposter slås ihop 

till en. I det fallet kommer ledarna in i ledarformen med var sin del och kan då agera mer 

prestigelöst mot varandra och vara mer accepterande utefter ledarskap och könstillhörighet.  

 

6.2 Förslag på vidare forskning 

 

Det har varit ett både intressant och givande arbete i att utforska kring det delade ledarskapet 

och även undersökningen av om könstillhörighet har någon betydelse. Dock finns det mycket 

att forska vidare om inom detta ämne. Det vore intressant att utvidga detta perspektiv. Dels 

att göra en större undersökning med fler respondenter och dels att göra en undersökning hur 

medarbetare eller kunder uppfattar ett delat manligt och kvinnligt ledarskap. Möjligen skulle 

då slutsatserna skilja sig från hur de är idag, där jag endast utgått från ledarnas perspektiv. 

 

Sedan skulle det vara intressant att se hur kostnadsbilden för en organisation kan bli i 

förhållande till hur mycket mer effektiv organisationen blir då det är ett delat ledarskap 

framför ett traditionellt ledarskap. Även kopplingen mellan stora och små organisationer och 

hur ledarnas bakgrund påverkar deras samarbete och om detta påverkar organisationen i stort. 
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8. Bilagor 

 

8.1 Bilaga 1 – Frågeformulär till intervjuer 

 

1. Hur ser ert ledarskap ut? 

- Ansvar 

- Arbetsfördelning 

- Arbetsuppgifter 

- Roller 

 

2. Hur definierar ni ledarskap? 

 

3. Vad ser ni som väsentligt i ledarskapet? 

 

4. Tror ni ledarskap handlar om kön eller personlighet? 

 

5. Vad ser ni som kvinnliga egenskaper? 

- Hur kan dessa utnyttjas? 

 

6. Vad ser ni som manliga egenskaper? 

- Hur kan dessa utnyttjas? 

 

7. Tror ni det är skillnad på egenskaperna om man är ledare respektive inte 

ledare? 

 

8. Ser ni skillnader eller likheter i ledningsroll och uppgifter beroende på 

könstillhörighet? 

 

9. Är det skillnad på vem som får frågor från externa håll beroende på kön 

eller personlighet? 

 

10. Ser ni fördelar respektive nackdelar med att dela ledarskapet, oavsett 

utsträckning av det? 

 

11. Om vi delar ledarskapet, vilka egenskaper kan göra ledarskapet bredare 

gentemot att leda själv? 

 

 

12. Hur skulle ni beskriva ett delat manligt och kvinnligt ledarskap? 

- Gentemot ett delat ledarskap av samma kön 
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- Gentemot ett ledarskap med endast en ledare 

 

13. Vilka konsekvenser kan ett delat manligt och kvinnligt ledarskap få? 

- Vad beror dessa på och vilka delar påverkar det? 

- (Position, Ansvar, Arbetsuppgifter, Kompetensen, Personlighet 

eller kön?) 

 

14. Är det av betydelse om man har en prestigelös kontar prestigefull attityd 

sinsemellan för ett fungerande delat ledarskap?   

 

15. Kan vi bredda ledarskapet ytterligare genom att dela det mellan manligt 

och kvinnligt gentemot att ha ledare av samma kön? 

 

16. Kan effektiviteten öka genom att dela ledarskapet? Dels internt och dels 

externt?¨ 

 

17. Kan det delade ledarskapet innebära risk för osäkerhet utifrån sett vem 

man ska ta kontakt med beroende på fråga? 

 

18. Tror ni kommunikationen förbättras eller försämras utåt sett om vi 

samarbetar i ledarskapet?  

 

19. Kan det skapa konflikter att dela ledarskapet? 

- Dels internt mellan ledarna? 

- Dels externt inom organisationen? 

- Dels externt utanför organisationen (mot t ex kunder)? 

 

20. Tror ni att ett delat manligt och kvinnligt ledarskap är en möjliggörare i 

organisationer och vilka kvalifikationer är då viktigast? 

- Kön? 

- Personlighet? 

- Kompetens? 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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