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Abstract 
 

A study has been done that showed that young people don´t find it attractive to work as a 

manager, for the main reason that they feel it would take up too much of their own 

personal time. The study was highlighted and one of the resulting suggestions was shared 

leadership, a leadership that is shared by two or more managers. This is an alternative 

solution that is more used than it´s getting recognition of. Maybe because it´s a diffused 

form that sometimes are difficult to explain.  

 

The main goal for the essay was to describe the shared leadership from the leaders´ 

perspective. With help from theory, research and four informants that was able to 

participate in two different types of interviews. This lead to that shared leadership can be 

a good solution for a manager position that is complex. But there are certain needs that 

have to be fulfilled. For example legibility on all levels, and that the constellation of the 

managers are humble and has an understanding for each other and is prestige less. This 

leader style tends to be focusing on relationships behaviors to be able to implement the 

leadership. To achieve the ultimate form of shared leadership, where the manager share 

duties, responsibilities and powers is difficult to establish partly because of legal aspects 

but also because it´s complicated to achieve total interaction and still get the legibility 

that it needs.   
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Sammanfattning 
 

En undersökning som har gjorts visade att unga inte finner det attraktivt att arbeta som 

chefer, med anledning av att de anser att det är för tidskrävande. Undersökningen 

uppmärksammades och resultatet av det lede in på delat ledarskap som en alternativ 

lösning, ett ledarskap som delas av två eller flera chefer. Den här varianten av ledarskap 

utövas i större utsträckningen än vad som kan förmodas. Men kan vara diffust att förstå 

sig på.  

 

Utifrån uppsatsens målsättning i att skildra delat ledarskap utifrån ledarnas perspektiv. 

Två olika intervjuer har tillämpats på fyra informanter. Det tillsammans med teori samt 

forskning har lett fram till att delat ledarskap kan vara bra att tillämpa vid komplexa 

chefstjänster. Men att det finns behov av tydlighet på alla plan, och att konstellationen 

bildar en ödmjukhet samt förståelse för varandra med total prestigelöshet. Den tenderar 

att bilda en ledarstil som har hög omtanke för relationer för att kunna bedriva sitt 

ledarskap. Att kunna uppnå den yttersta formen av delat ledarskap samledarskap är svårt 

inte minst på grund av juridiska aspekter men även för att det kan vara svårt att uppnå 

totalt samspel över arbetsuppgifter, ansvar samt befogenheter och fortfarande hålla det 

tydligt.        

 
Nyckelord: Delat ledarskap, samledarskap, gemensamt ledarskap, ledarskap, ledarstil, 

prestigelös    
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1  Kapitel 1  

1.1 Inledning 

Hur hamnade jag här? Vad har efter 3 års studier i ekonomi med inriktning Management fått 

mig att välja det här ämnet? Vid val av forskningsfråga var det för mig viktigt att finna ett 

ämne som är av nutida intresse och som är aktuellt.    

 

Från en enmansroll till ett samarbete, jag har valt att fokusera på fenomenet Delat Ledarskap.   

 

I slutet av januari 2011 togs det på nyheterna upp att allt färre ungdomar kan tänka sig att 

jobba som chefer. Inslaget grundades till stor del på en artikel av Karin Myrén, journalist vid 

e-tidningen Cs-jobb.idg. En av slutsatserna som kunde dras av artikeln var att anledningen till 

att ungdomar valde bort chefsyrket hade med tid att göra. En chefsposition tar något värdefullt 

ifrån dig, nämligen din tid. Det handlar inte om yrket i sig utan om den tid det kräver från dig. 

Tid är något som vi ofta tyvärr har för lite utav. En känsla av att inte räcka till har nog slagit 

många och tanken om möjligheten till ”kloning” kan nog även den delas av många.  

 

Delat ledarskap klonar oss inte och den bidrar inte till att dygnet blir längre. Men den ger oss 

en möjlighet att öppna upp till ett samarbete på en position som kan vara ensam och tuff. Den 

kan bidra till ökad förståelse samt känslan att räcka till.   

 

För att få respons angående det valda ämnet har jag fört diskussioner med kollegor och vänner 

som har chefspositioner. Diskussionerna har tagit olika vändningar, fördelar och nackdelar har 

vägts mot varandra och frågorna har varit många. Det visade sig att det är ett ämne som inte 

bara fångat mitt intresse utan även min omgivnings.  

 

Shadé Jalali som är likabehandlingsspecialist/utredare på Unionen skrev i sin blogg för 

Unionen ett stycke med rubriken: Delat ledarskap är framtiden! (2011-01-14):  

 

”Jag vill påstå att delat ledarskap är framtiden! Att en person ensam ska stå på toppen 

och vara ensamvarg för ett företag eller en organisations verksamhet internt och 

externt är ett ansvar som många inte vill axla, och därför tackar nej till chefsposter 

trots att de skulle bli suveräna ledare.” 

(Jalali, 2011) 

 

Även om det kan tyckas att delat ledarskap är framtiden och en möjlighet att locka unga till 

vad som tidigare varit en attraktiv position så är det inte alltid det fungerar så i praktiken 

(Döös & Wilhelmson, 2003). 

 

Cecilia Benkö som delar VD-posten för Sveriges Radio med Mats Svegfors uttalade sig om 

en av fördelarna med delat ledarskap på följande vis i artikeln Löser delat ledarskap dina 

problem? (2010-02-18): 

 

”Bara en sådan sak att jag vet att Mats kan rycka in om det plötsligt kört ihop sig och 

jag måste köra dottern till en match utanför stan klockan fyra en eftermiddag.” 

(Benkö, 2010) 
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Det delade ledarskapet ger utrymme för en flexibilitet som kan vara svårt att finna i den 

traditionella
1
 formen av ledarskap. Den formen av ledarskap kan även refereras till som 

singelledarskap eller singelchef, det vill säga en person i chefsposition. Vid singelledarskap 

kan samarbete på olika nivåer ske, men inte på den nivån som krävs för att uppnå delat 

ledarskap (Döös et alt., 2010).    

 

1.2 Problematisering  

Här presenteras den problematik som jag i min studie utgår från. Från synen på ledarskap till 

hur delat ledarskap kan utföras.  

 

Ledarskap kan kort och enkelt sammanfattas med att ledaren skall leda medarbetarna framåt 

för att uppnå förutbestämda resultat. Hur det görs påverkas av verksamheten samt av 

ledarskapet som kan ta olika stilar beroende på situationen. I de många kvalificerade 

arbetsuppgifter som en ledare har är det en viktig förutsättning att kunna agera rätt vid rätt 

tillfälle (Lambert-Olsson, 2004).  

 

Det kan vara svårt att skapa en klar bild och definition av vad delat ledarskap är. Delat 

ledarskap mellan chefer kan ske på många olika nivåer. (Döös et alt., 2010). Chefer som 

arbetar sida vid sida, men som har olika roller eller befogenheter kan utgöra en form av delat 

ledarskap, men den formen av ledarskap refereras ofta till som oäkta dubbelkommando och 

där äkta dubbelkommando ses som den mer samspelta och jämställda formen av delat 

ledarskap (Lambert-Olsson, 2004). För att skapa någon form av klarhet i ett diffust begrepp 

och reda ut vad som krävs för att nå upp till det genuina delade ledarskapet, kan det här ses 

som ett moln. Ett moln där kärnan består av samledarskap, och runt om kärnan rör sig olika 

former av enklare samarbeten (Döös et alt., 2010).  

 

Arbetslivsinstitutet har identifierat fyra olika alternativformer av delat ledarskap(Arbin, 

2005): 

 

 Samledarskap: Att både arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter är gemensamma.  

 

 Funktionellt ledarskap: Ansvar och befogenheter gemensamma, arbetsuppgifterna 

uppdelade.  

 

 Matrisledarskap: Varken arbetsuppgifter, ansvar eller befogenheter är gemensamma, 

de har ansvar och befogenheter för olika arbetsuppgifter. Det som är gemensamt är att 

vara chef över samma medarbetare.  

 

 Skuggledarskap: Gemensamma arbetsuppgifter, men inte ansvar och befogenheter. 

(Arbin, 2005) 

 

Den första punkten, samledarskap, är den som Döös, Wilhelmson och Backström (2010) 

beskriver som kärnan. De andra tre varianterna kan ses som omarbetningar av det som enligt 

Döös, Wilhelmson och Backström (2010) menar rör sig kring molnets kärna.  

                                                
1 I den här uppsatsen så kommer en person i chefsposition att refereras till som traditionellt ledarskap. 
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Figur 1.1. Det delade ledarskapsmolnet. En visuell bild över hur olika former av delat 

ledarskap kretsar kring kärnan, samledarskap, som kommer att vara utgångsläget för 

uppsatsen (Baserat på Döös et al., 2010, ss 13). 

 

Samledarskap ses alltså som den genuina formen av delat ledarskap. Den uppnås genom att 

samledarna delar på en chefsposition, de arbetar på samma nivå i den hierarkiska stegen inom 

organisationen. De har ansvar för samma avdelning samt fattar gemensamma beslut kring 

deras arbetsområde, det finns ingen uppdelning av chefsuppgifterna. Det råder heller ingen 

skillnad i deras uppdrag, vare sig formellt eller i praktiken (Döös et al., 2010).   

 

Vi har nu kommit till den tidpunkt där 40-talisterna har börjat gå i pension och inom de 

närmaste åren kommer enligt DN ca 1,1 miljoner svenskar att ålderspensionera sig. Av dem är 

en hög andel chefer (Arbetsgivarverket, 2009). De gamla fasas ut och de nya fasas in, och 

med nya generationer på arbetsmarknaden ställs det också nya krav. Det befinner sig en ny 

generation på arbetsmarknaden som ibland benämns som generation Y, en generation som är 

uppväxt med tillgängligheter. Generation Y har en annan mentalitet, krav och syn på 

samhället. Den egna tiden och individen är viktig och möjligheterna är många. Med hjälp av 

nya medier som gör det möjligt att uppnå sina drömmar sätter det högre press på mer 

traditionella yrken (Andersson, 2005).   

 

Myrén skrev i sin artikel Unga nobbar jobb som chef (2011-01-25):  

 

”Chefsjobbet har inte längre samma dragningskraft på unga. En specialistkarriär ses 

som ett bra alternativ när bilden av chefen är någon som jobbar jämt och aldrig träffar 

sin familj. En lösning är mer individanpassade chefsroller.”   

(Myrén, 2011) 

 

En slutsats som går att dra är behovet av att räcka till ökar. Vi vill ha mer egentid och inte 

enbart fokusera på karriären. Huruvida du har lyckats ses inte längre enbart till den position 

du har, utan mycket till hur du mår.   

 

I befattningen chef ingår förutom många ansvarsområden också många krav på din karaktär 

och personlighet. En chef kan ibland ses som en marsmänniska med avseende på de kriterier 

och krav en bra chef och en god ledare bör besitta, en ökad stressfaktor i ett yrke som ofta kan 

vara nog så pressande (Sjö, 2009 se bilaga 3).   
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I den femte skriften i SACO:s chefsprojekt beskriver Hildingsson och Krafft (2003) bland 

annat hur en del upplever sin chefsroll: 

 

”Många chefer upplever ensamheten som en av chefsrollens bördor. Inte nog med att 

ett stort mått av ensamhet faktiskt ingår i rollen, många blir också isolerade i den. 

Många har helt enkelt alltför få att samtala om sitt ledarskap. Kommunikationen med 

tidigare arbetskamrater förändras och ledningsgrupper fungerar sällan som stöd för 

ledarskap. Din familj och dina vänner ser dig som en person, inte som en chef, och har 

troligen också svårt att relatera till din dagliga miljö och det sammanhang du ingår.” 

(Hildingson & Krafft, 2003, ss 15) 

 

Hildingsson och Krafft (2003) beskriver även bristerna i att ledningsgruppen skall fungera 

som ett stöd för cheferna: 

 

”Ledningsgrupper, med dess inbyggda konkurrens och bevakning, är oftast inte rätt 

forum för att tillgodose ditt behov av stöd för ledarskapet. Däremot är 

ledningsgruppen i allmänhet ett utmärkt forum för att diskutera verksamhet och andra 

frågor som faller inom chefskapets ram.”   

(Hildingson & Krafft, 2003, ss 15) 

 

En ofta återkommande fras vid diskussioner om chefskap är att det är ensamt på toppen, det 

har nästintill blivit som en självskriven regel. Det delade ledarskapet motverkar den här 

känslan. Om det är samarbete mellan två chefer som delar på en chefsposition och tar 

gemensamt ansvar för berörda delar såsom budget, personal och verksamhet. Alternativt om 

det är ett mer öppet samarbete mellan två chefer så har de båda varianterna av ledarskap, som 

innefattar samarbete av någon art, den gemensamma komponenten att de här cheferna inte 

upplever ensamheten som lika påtaglig (Döös et alt., 2010).  

 

Blickar vi bakåt i tiden ser vi att förutsättningarna för att klara av en chefsroll var annorlunda. 

Familjeförhållandena var annorlunda, oftast var det maken som gjorde karriär och frun 

stannade hemma för att sköta hushållet och ta hand om barn, tiden disponerades på ett annat 

sätt (Eldén, 2009). Idag är det vanligt att båda parterna i ett förhållande arbetar heltid, förutom 

ett hushåll som skall skötas, så skall barn hämtas från dagis eller fritidssysslor, ett socialt liv 

upprätthållas och det skall finnas utrymme för egen tid. Listan kan göras lång, men för en chef 

som generellt har en annan form av verksamhetsgrad på sin arbetsplats än de flesta 

arbetstagarna kan det vara svårare att finna en balans mellan arbete och privatliv. 

 

Delat ledarskap bör inte enbart utvecklas på grund av att tiden inte räcker till. Det finns många 

andra komponenter att ta hänsyn till innan det går att avgöra om delat ledarskap är ett bra 

alternativ. Delat ledarskap sätter press på organisationen som helhet. Alla former av ledarskap 

behöver klara förutsättningar för att fungera. Men för delat ledarskap som har en något mer 

komplex struktur kan risken för bristande förutsättningar få besvärliga konsekvenser 

(Lambert-Olsson, 2004). För ett lyckat samarbete krävs bland annat tydliga ägare. De två 

parterna som ingår i det delade ledarskapet måste ha en klar bild över ägarnas ambitioner och 

mål, inte bara på kort sikt utan även på lång sikt. Det i sin tur skapar en förutsättning för att 

det finns en professionell styrelse, med det innebär en styrelse som har en kompetens kring 

branschen så att den kan agera som ett rådgivande element. En professionell styrelse kan bidra 

till en ökad möjlighet för de båda beslutsfattarna att ha en positiv samverkan. I en relation 

som är tänkt att fungera som en form av symbios är det viktigt att det råder total jämställdhet. 

Skulle det inte råda total jämställdhet i det delade ledarskapet, tenderar det att fallera helt och 



 

 

5 

hållet. Ledarskapet kräver att båda ses som likvärdiga, och inte som nummer ett och två. 

Uppfattningen om att båda är likvärdiga skall delas både internt samt externt (Lambert-

Olsson, 2004). 

 

1.3 Syfte  

Liksom all forskning så har även min studie ett syfte; att diskutera och belysa olika aspekter 

på det delade ledarskapet. 

 

Delat ledarskap förekommer i en allt större utsträckning och kanske är det dags att ge den det 

utrymme den behöver (Döös et al., 2010). Uppsatsens preciserade syfte är att undersöka hur 

det delade ledarskapet gestaltar sig samt påverkar ledarskapet.  

 

1.3.1 Problemformulering  

Enligt Johannessen och Tufte (2010) är problemformuleringen de forskningsfrågor som 

studien grundar sig på.   

 

Frågeställning: 

 

 Hur ser ledarskapet ut i förhållande till samledarskap? 

 

Delfrågor: 

 

 Vad skiljer mellan teorin om delat ledarskap och dess praktisering? 

 

 Finns det en speciell ledarstil som krävs för att kunna utöva delat ledarskap? 

 

1.4 Avgränsning 

Nedan följer en förklaring till den avgränsning som har gjorts vid utförandet av den här 

kandidatuppsatsen.  

 

En avgränsning kring fenomenet delat ledarskap har gjorts och som tidigare nämnts kommer 

den centrala delen att ligga på delat ledarskap sett ur ett perspektiv där samledarskap utgör 

tyngdpunkten. I uppsatsen kommer alltså inget bredare fokus att läggas på de alternativa 

varianterna som rör sig runt kärnan.   

 

Det delade ledarskapet kan även ses som en möjlighet för kvinnor att besätta chefspositioner. 

Idag finns det betydligt färre kvinnor än män på chefspositioner (Lambert-Olsson, 2004). Det 

här beror i grunden på den gamla traditionen att kvinnan är hemma och tar hand om barnen 

(Eldén, 2009). Det råder en del diskussioner kring att om delat ledarskap skall tillämpas, inom 

visa organisationer, bör chefsparet bestå av en kvinna och en man (Lambert-Olsson, 2004). 

Det är dock inte en problemställning som jag kommer att belysa i den här uppsatsen. Bland 

annat på grund av begränsningar i tid och omfattning av uppsatsen har jag valt att inte 

fokusera på delat ledarskap ur ett genusperspektiv. Genom en könsneutral kvalitativ studie 

kommer jag att försöka att finna svar på den frågeställning som jag ställt i min 

problemformulering. Föreliggande studie har avgränsas till att se hur det delade ledarskapet 

ser ut i förhållande till fyra informanter.  Studien avgränsas till att endast undersöka ledare, 
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inga medarbetare eller underställda har intervjuas på grund av att fokuseringen i uppsatsen 

ligger på delat ledarskap hur ledarens perspektiv.   

 

1.5 Disposition 

Här ger jag dig som läsare en inblick i hur dispositionen av min kandidatuppsats ser ut med 

kapiteluppdelning, jag har även valt att under varje kapitel samt rubrik börja stycket med en 

kort ingress för att ge en tydlig bild av det som följer. 

 

Jag har valt att presentera dispositionen med hjälp av en processmodell för att skapa en snabb 

och övergripande bild av uppsatsen.  
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2 Kapitel 2 

2.1 Metoddesign  

I det här kapitlet beskrivs den valda metoden, designen av studien samt en reflektion kring 

kommande fallgroppar vid insamlingen av empirin. Metoddelens uppbyggnad skall ge en bild 

av tillvägagångssättet vid besvarandet av problemformuleringen. Vilken grund och tanke jag 

har haft för att uppnå resultat.   

 

Inom samhällsvetenskapen finns det två huvudformer av metoder, den kvalitativa samt den 

kvantitativa metoden. Det som främst skiljer dem åt är att den kvantitativa metoden kan anses 

hämta en del av sina procedurer från den naturvetenskapen där människor och mänskliga 

företeelser studeras. Den kvalitativa metoden däremot har som avsikt att få fram fylliga 

beskrivningar genom längre intervjuer med ett fåtal individer (Johannessen & Tufte, 2010).  

 

2.2 Vald metod  

Som tidigare nämnts kommer den här uppsatsen att bygga på en kvalitativ studie, vilket 

kommer att avspegla informanternas syn på delat ledarskap.   

 

Den kvalitativa metoden ger ett helhetsperspektiv som utgår ifrån ord och inte matematiska 

eller statistiska skillnader. Kvalitativa data grundas bland annat på texter, intervjuer, lagar och 

regler (Andersen, 1998).  Insamling sker av bild- eller ljudutsnitt, så kallad mjuk data. Den 

här metoden bidrar till större flexibilitet genom att informanten ges möjlighet att styra 

informationen som framkommer och på så vis kan oförutsedda samband upptäckas. När 

insamlingen av data är klar sker en tolkning av materialet, vilket är ett av de främsta 

kännetecknen för den kvalitativa analysen. Det är i det här skedet som den insamlade 

informationen analyseras utifrån olika perspektiv för att ge en förståelse för och betydelsen av 

det valda fenomenet (Johannessen & Tufte, 2010).  

   

Inom den kvalitativa metoden finns olika tillvägagångssätt att tolka och analysera objekt; 

etnografi (Gustavsson, 2003), fenomenologi och hermeneutik (Alvesson & Sköldberg, 1994). 

Den förstnämnda handlar om ansatsen om att kunna skildra sociala och kulturella strukturer, 

mönster och processer (Gustavsson, 2003). Inom fenomenologisk filosofi utgås det från att 

företeelser studeras oberoende av hur det uppkom eller vad som påverkar dem. 

Hermeneutiken är en lära kring tolkning och analys som anslutit till fenomenologin (Ne, 

2011). Det är den här läran som är grunden i denna kvalitativa studie som uppsatsen bygger 

på. Då jag anser att det skildrar fenomenet delat ledarskap på ett lämpligt vis. Delat ledarskap 

kan upplevas som ett diffust begrepp (Döös et al., 2010). Hermeneutiken kan enligt min 

mening genom sitt sätt att se på tolkning samt analys kunna skildra ledarskapet för att 

möjligtvis ge en annan form av förståelse.  
 

2.2.1 Analysmetod  

Analys sker genom att särskilja specifika delar ur en helhet och sedan utreda delarnas 

samband till varandra samt se om det finns ett samband med helheten. Analysen görs för att 

ge klarhet över de data som insamlats under studien. Genom analysen skapas en överskådlig 

bild av fenomenet. Denna bild blir utgångsläge för forskaren för att finna ett resultat av den 

forskning som skett (Andersen, 1998).  
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Hermeneutik är en metod, som bygger på läran om texttolkning. Det är en vetenskaplig metod 

som inriktar sig på att förstå avsikterna som står bakom text och tal samt för forskning kring 

fenomenet (Ne, 2011). När det talas om hermeneutik refereras det ofta till den hermeneutiska 

cirkeln vilken kan utformas på olika sätt beroende på ambitionsnivå (Alvesson & Sköldberg, 

1994). I den här uppsatsen kommer jag att beskriva basversionen av cirkeln för att ge en bild 

av hur tolkningsarbetet har skett för att leda fram till den analys som presenteras under kapitel 

5. 

   

Hermeneutiken ifrågasätter inte verkligheten, utan de traditionella sanningsbegrepp som 

existerar kring objektet som skall analyserar. Den fakta som finns runt om oss är redan 

tolkningsresultat som påverkas av den övergripande tolkningen. Denna är ett faktum av den 

framtolkade helhetsnivån och kan även kan ta form som samspelande fakta på delnivån. Det 

här innebär att det inom hermeneutiken finns dikotomi mellan subjektivitet samt objektivitet 

och mellan påstående samt verklighet. Perspektivet är istället den föränderliga situationen – 

hermeneutiska situationen. Genom avslöjande av tidigare ej kända förhållanden bildas den 

sanning som råder inom hermeneutiken. Detta skall leda fram till rimlighet kring de argument 

samt belägg som forskaren tar upp för att påvisa sitt resultat (Alvesson & Sköldberg, 1994). 

Till skillnad från fenomenologiska analyser lägger inte den hermeneutiska lika stor vikt vid 

aktörernas uppfattning av fenomenet utan fokuserar mer på den egna tolkningen av aktörerna 

samt deras åsikter. Att ta del av aktörens intentioner samt hur det interagerar med deras 

självförståelse samt forskarens tolkning av självförståelsen är en stor del av underlaget till den 

här sortens analys (Grønmo, 2004).   

 

 

Figur 2.1. Den hermeneutiska cirkeln: basversion (Alvesson & Sköldberg, 1994, ss 174). 

 

I basversions yttercirkel tas fyra grundläggande aspekter upp som var och en uppfyller en 

funktion för att bidra till argument för den tolkning som sker (Alvesson & Sköldberg, 1994): 

 

 Tolkningsmönster: Det är vad ”teorin” kallas för inom den hermeneutiska 

tolkningsmetoden. Tolkningsmönstret bör vara av både intern samt extern konsistens, 
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med det menas att den skall vara relevant. Väljs ett teckningsmönster som är 

motsägelsefullt internt samt extern skall det finnas rimliga skäll för det (Alvesson & 

Sköldberg, 1994).  

 

 Text: ”Fakta” eller ”data” är inte vad som ligger till grund för tolkningen utan en text. 

Texten kan ta olika skepnader, den kan vara i skrift, tal eller bildligt. Ur 

tolkningsprocessen framgår fakta ur texten, det här ses som resultat och inte som 

utgångspunkter. Oavsett formen på texten så delas texten upp på mikronivå och fram 

träder meningsfulla tecken. De här enskildheterna tillsammans ger större förståelse för 

det övergripande tolkningsmönstret. Det i sin tur påverkar samt berikar 

tolkningsmönstret under förståelsens process. Processen har en inverkan på hur 

uttolkaren kommer att se på fakta i hela den forskningssociologiska situationen, det 

här innebär att uttolkaren bör vara beredd på att hans eller hennes referensram kommer 

att ändras under förloppets gång, gamla fakta kommer att tyna bort och nya fakta 

kommer att växa fram (Alvesson & Sköldberg, 1994).  

 

 Dialog: I den hermeneutiska modellen angrips texten genom att föra en dialog, 

uttolkaren ställer frågor samt lyssnar. Karaktären på frågorna kommer att börja på en 

nivå av förförståelse kring tolkningsobjektet som sedan övergår till mer djupgående 

frågor som utvecklas samt omformas. Respekt för objektets autonomi samt förståelse 

för hur väsentligt det är för att kunna gå in i texten. Att tillämpa både distans samt 

familjärt förhållningssätt till texten är att föredra för att få ut maximal förståelse. Till 

en början kommer aspekterna kring texten att vara tydliga, men kommer att övergå till 

nästintill obefintliga.  I och med att frågorna kommer att alterneras med utgångspunkt 

från helheten eller delar utav den kommer det här att förvandla forskningsproblemet, 

samt påverka texten samt tolkningsmönstret (Alvesson & Sköldberg, 1994).  

 

 Uttolkning: Konstant under processen formuleras deltolkningar. För att kunna bedöma 

de här används vissa bakgrundsantaganden. Genom att tillämpa ett mer modest 

rimlighetsövervägande som grundar på tänkbara argument finns det potential att 

förflytta resonemanget till meningen med texten lösgjord från forskaren men även till 

analysen av texten som mönster (Alvesson & Sköldberg, 1994).  

 

Cirkelns mittpunkt, dialog med texten omfamnas av förförståelse, helhet, förståelse samt del. 

Det är utifrån mitten och den inre cirkeln som tolkningsmönster, text, dialog och uttolkning 

byggs upp. Den tidigare referensramen kring objekten, helhetssynen likväl som delarna samt 

medvetenheten om att processen kommer att ha en inverkan på förförståelsen som utvecklas 

utgör kärnan (Alvesson & Sköldberg, 1994). För att kunna tolka den insamlade empirin i den 

här studien har jag varit noga med att låta alla delar tala för sig, och att inte låta mina 

personliga tankar påverka. Genom ett kritiskt men neutralt perspektiv har jag tillåtit mig själv 

att pendla mellan förförståelse, delarna samt helheten och låtit mig själv ta in det som har 

kommit att bli förståelse. Placerar jag in min studie i den hermeneutiska cirkelns mittpunkt, så 

kan de enskilda intervjuerna samt svaren från frågeformuläret ses som delar, tillsammans med 

behandlad teori samt forskning bildar det en helhet. Det har i sin tur lett till min förståelse av 

delat ledarskap.  

 

Om forskaren inte följer med i tolkningens pendling samt inte är öppen för att vidga sin 

förförståelse finns risk för att processen påverkas negativt. Det är därför viktigt att ständigt ha 

ett brett och öppet perspektiv (Gustavsson, 2003). Att tolka utifrån den här aspekten ger rum 

för kommande forskning. Det som analysen kommer fram till lämnar inte en perfekt sanning 
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utan argument för eller emot, som i sin tur kan användas i en annan hermeneutisk 

tolkningsprocess (Alvesson & Sköldberg, 1994).  

 

2.2.2 Slutledningsmetod 

Under en studie pendlar forskarna ofta mellan teorin och empirin, vid tillämpning av 

pendlingen kan olika metoder appliceras. De två som oftast förekommer är deduktion och 

induktion (Grønmo, 2004). 

 

Med hjälp av pendlingen skapar forskaren samband mellan teorin och empirin. Deduktion har 

som utgångsläge att gå från teorin till empirin för att kopplas samman med 

problemformulering som leder fram till teoritestning. I induktion däremot går forskaren från 

empirin till teorin, för att binda samman med tolkning som leder till teoribyggande (Grønmo, 

2004). En metod som inte är lika vanligt förekommande, men som kan ses som en 

kombination av deduktion och induktion är abduktion. Den har som utgångspunkt i empirin, 

men är inte främmande för att gå in i teorin för att vidga perspektivet och att finna mönster 

som bidrar till förståelse. Det förekommer därför en pendling där tidigare teori och empiri om 

vart annat omtolkas med hjälp av varandra. Abduktion bidrar till att forskaren kan ta steget 

ifrån ren koncentrerad fakta med grund i den teoriladdade empirin. När hermeneutiken 

tillämpas så kan abduktion ses som en spiral utifrån tolkningen av den fakta som forskaren har 

förförståelse för (Alvesson & Sköldberg, 1994).  

 

Abduktion kan alltsås ses som en samhörighet till den hermeneutiska cirkeln som tillämpas i 

den här studien. Utifrån det här tillvägagångssättet har jag haft förmågan att pendla från 

empirin till teorin och tillbaka om vart annat. Den tillämpade analys samt 

slutledningsmetoden som har applicerats har bidragit till en öppenhet samt fördomsfri 

tolkning av delat ledarskap, där strävan inte har varit att finna den absoluta sanningen utan en 

bredare förståelse över vad delat ledarskap kan vara samt bidra till.     

 

2.2.3 Sambandsmetod   

Inom kvalitativa såväl som kvantitativa ansatser knyter metoderna an till olika varianter av 

samband. Sambanden kan kopplas till båda beroende på vad studien har för avsikt att belysa 

(Johannessen & Tufte, 2010). 

 

Två samband som kan förekomma är orsaks- och meningssamband. Orsakssambandet kan 

förklaras genom att yttre faktorer kan påverkar det som undersökningen skall undersöka, så 

som uppväxtvillkor, social status samt marknadsmekanismer. Meningssambandet däremot 

grundar sig på att samband kan finnas i aktörernas verklighetsuppfattning och tolkningar kan 

påverka hur de väljer att agera i vissa sammanhang. Det kan innebära svårigheter för 

forskaren i och med att aktören redan har en vis tolkning av det som studien skall undersöka 

(Johannessen & Tufte, 2010). Det här var något som jag hade med i beräkningarna vid 

insamlingen av empirin. Synen på delat ledarskap skildrades utifrån den position och 

erfarenhet objekten själva hade. Det här kan ses som ett problem, men jag ansåg att det bidrog 

till att kunna skildra delat ledarskap utifrån ett bredare perspektiv. Deras 

verklighetsuppfattning samt tolkningar berikade min förståelse. 
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2.2.4 Överförbarhet 

I den kvantitativa ansatsen tillämpas statistiks generalisering för att kunna dra slutsatser; om 

ett visst antal deltagare anser en sak, så kan slutsatsen dras att fler anser samma sak 

(Johannesson & Tufte, 2010).  

 

Forskare undviker inom den kvalitativa ansatsen att tillämpa generalisering, då den tydligt 

förknippas med statistisk generalisering vilken har som uppgift att vissa hur vanligt 

förekommande ett fenomen är (Johannessen & Tufte, 2010). Överförbarhet, som är att föredra 

för den här typen av studie där tanken är att belysa och bidra till hur det delade ledarskapet 

kan te sig och inte hur det statistiskt är. Handlar om enligt Johannesson och Tufte (2010) att 

skapa en förenklingsprocess. Det är här som till exempel begrepp, förklaringar samt förståelse 

av sociala processer kring fenomenet som studeras uppstår, det är med hjälp av dem som 

forskaren kan visa vad resultatet av studiens blev (Johannessen & Tufte, 2010).  

 

2.2.5 Giltighetsanspråk  

När forskning bedrivs är det upp till forskaren att kunna påvisa att den har relevans samt 

trovärdighet, det här görs genom att uppnå reliabilitet samt validitet (Grønmo, 2004). 

 

Operationalisering är begreppsskapande som i första hand handlar om att finna de 

nyckelbegrepp som kan ge meningsinnehåll. Operationalisering hjälper forskaren att se hur 

han eller hon skall kategorisera sina studier och finna relevanta samt tillförlitliga 

insamlingsmetoder för att besvara den ställda problemformuleringen. Det här bör alltså göras 

innan forskaren går in för att finna reliabilitets- samt validitetsinformation (Johannessen & 

Tufte, 2010).  

 

Reliabilitet är det begrepp som används för att avgöra tillförlitligheten in det insamlade 

datamaterialet. Tillförlitligheten uppstår om den valda undersökningsmetoden kan tillämpas 

vid olika tillfällen för att samla in data till det utvalda fenomenet, och att resultatet blir det 

samma varje gång det utförs. Ibland kan det dock vara svårt att få samma resultat om 

fenomentes problematik påverkas av samhällets förändring. I den här studien har det inte 

funnits det tidsutrymmet till att göra om intervjuerna för att se om resultatet blev annorlunda. 

Men tillförlitligheten stärks genom att empirin inte rör sig allt för långt ifrån den teori samt 

vetenskapliga artiklar som presenteras i uppsatsen. Samt att urvalet har utförts så att 

informanterna skall ha hög relevans för det berörda ämnet.   

 

Det andra begreppet är validitet, som beskriver hur hög relevans och giltighet datamaterialet 

har utifrån den ställda problemformuleringen (Grønmo, 2004). Tillsammans bidrar de här 

aspekterna till forskarens trovärdigt samt giltighetsanspråk avseende den undersökning som 

har utförts. Varje forskare bör eftersträva så hög reliabilitet och validitet som möjligt. Det 

finns tre begrepp som används för att bedöma validiteten (Johannessen & Tufte, 2010): 

 

 Begreppsvaliditeten: Det här är ett mätningsfenomen som hjälper till att se hur väl det 

generella objektet stämmer överens med den operationalisering som har gjorts 

(Johannessen & Tufte, 2010). 

 

 Intern validitet: Används främst vid tillämpningar där samband skall påvisas mellan 

olika variabler i en samhällsvetenskaplig undersökning (Johannessen & Tufte, 2010).  
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 Yttre validitet: Den yttre validiteten mäter studiens giltighet med avseende på urval, 

bortfall samt nutida relevans (Johannessen & Tufte, 2010).     

 

De ovanstående punkterna har jag haft i åtanke när jag behandlat teorin samt valt ut aktörer 

som skall medverka i min studie. Därför har jag valt teori som på ett eller annat sätt belyser 

den problemformulering som uppsatsen har. Genom min urvalsmetod har jag funnit lämpliga 

aktörer som har delgivit mig relevant information. Att jag hade möjlighet att spela in den 

delvis strukturerade intervjun samt har fått skriftliga svar på den strukturerade delen bidrog 

till två olika datainsamlingsmetoderna som ökar trovärdighet för studien. Studiens 

trovärdighet påverkas även av att den endast bygger på ledarperspektivet, inga medarbetare 

har intervjuats. Det här har gjorts då det är ledarnas aspekt på den här formen av ledarskap 

som behandlas i studien. Att det var 10-12 år sen ett av paren verkade i delat ledarskap kan 

ses som en negativ aspekt, men det har givit studien möjlighet att se på delat ledarskap ur ett 

bredare perspektiv. Som jag anser bidragit till en ökad trovärdighet då den ger två perspektiv 

av delat ledarskap; ett från ett par som är mitt uppe i sitt samarbete och ett som har tagit ett 

steg ifrån och skaffat sig andra erfarenheter som formar deras syn av delat ledarskap.   

 

2.2.6 Etik 

Att upprätthålla etiska aspekter inom forskning har en väsentlig långsiktig påverkan på 

samhället. Etik arbetas aktivt med och det berör inte enbart regler och lagar utan är även till 

för att stimulera, skapa medvetenhet samt diskussioner kring hur forskaren bör agera
2
.  

 

Det intresset som forskaren visar för sina informanter eller respondenter kan bidrar till att de 

blir sårbara. Det innebär att de kan delge information, som kan vara mer eller mindre känslig, 

på grund av den uppmärksamheten de får ifrån forskaren. I vissa fall kan aktören som blir 

intervjuad ångra det förtroendet han eller hon kände, det är därför viktigt att agera 

professionellt samt ha förståelse och respekt för de som blir intervjuade. Vid intervjuer är det 

viktigt att ge en ärlig samt klar bild av intervjuns syfte för att kunna bibehålla en etiskt 

”säker” hållning. (Gillham, 2008). Det ligger på forskaren att informationen som tillkännages 

hanteras på korrekt vis, samt att agerandet följer ett antal uppställda normer. Normerna 

handlar bland annat om organiserad skepsis, samhällsvetenskaplig forskning har en 

förpliktelse att kunna värdera sanningen på ett nytt sätt som grundar sig på granskning och 

kritiska debatter. En annan norm är universalism, forskaren skall inte låta sin egen sociala 

bakgrund eller personliga kvaliteter påverka den forskning som bedrivs (Grønmo, 2006). När 

insamling av empirin sker krävs ibland på grund av känslig eller privat information att den 

behandlas anonymt. Så sker för att individen som lämnar ifrån sig informationen skall känna 

sig trygg och inte utsatt när resultatet presenteras (Johannessen & Tufte, 2010). Att agera 

utifrån den etik samt de normer som bör uppfyllas har vid utförandet av denna studie varit av 

största betydelse för mig. Det här ger empati och förståelse för hur hanteringen av materialet i 

studien bör behandlas.  

        

2.2.7 Insamling av data  

Genom den kvalitativa metoden var målsättningen att utföra ett begränsat antal intervjuer 

med chefer vars ledarskap är eller har varit delat. Intervjuerna tillsammans med teorin kring 

fenomenet är grunden för analysen som presenteras i kapitel fem. 

                                                
2
 Vetenskapsrådet (2011). Etik Tillgänglig: <vr.se/etik > (2011-05-01)  
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Inom kvalitativ så väl som kvantitativ metodik finns det olika tekniker för att samla in data. 

Andersen (1998) har valt att dela in dem i fyra olika huvudgrupper; stimulustekniker, 

observationstekniker, indirekta tekniker samt tekniker i samband med sekundärdata. 

Huvudgruppen stimulustekniker omfattar frågetekniker, projektiva tekniker och psykologiska 

tester. Det är under frågetekniker vi finner intervjuer, som den här uppsatsens empiri bygger 

på. Interjuver kan delas in i informantintervju, den öppna intervjun, den delvis strukturerade 

intervjun, fokusgruppintervjun, den standardiserande intervjun samt enkät (Andersen, 1998). 

Oavsett vilken typ av intervju som utförs så skall den vara relevant för det valda fenomenet 

och dess forskningsfrågor (Johannessen & Tufte, 2010). Primärdata, som bland annat är 

intervjuer som utförs, är den information som forskaren själv har samlat in (Andersen, 1998). 

Den här studien bygger således övergripande på insamling av primärdata.  

 

2.2.8 Fallgropar 

Olika faktorer kan påverka resultatet av intervjun och forskningen, det är därför viktigt att 

försöka förutse vilka felkällor som kan finnas och vilka problem som kan uppstå för att 

minimera riskerna för feltolkningar (Johannessen & Tufte, 2010).   

  

Att hålla sig uppdaterad om aktuella fakta kring fenomenet har naturligtvis stor betydelse för 

forskningen. Finns det brister i teorin kan det skapa minskad validitet av resultaten. Det 

handlar om att ta del av begrepp som berör det valda ämnet samt tidigare forskning i ämnet. 

Görs det så uppbringar det fackmässig trygghet kring den forskning som bedrivs. Vid sidan av 

brister i den fackmässiga uppdateringen kan problem uppstå genom att forskaren tappar fokus 

i sina frågor (Johannessen & Tufte, 2010). Forskningsfrågorna skall vara utgångspunkt för 

forskningen. För att inte tappa fokus är det viktigt att med jämna mellan rum stämma av mot 

de ursprungliga frågorna, skulle det mot förmodan upptäckas att avvikelser från frågorna har 

skett bör det undersökas varför så skett. Ibland kan ett sidospår från forskningsfrågorna ha en 

positiv effekt, men många sidospår kan vara ett tecken på att frågorna är för ambitiösa eller 

inte relevanta. Det kan även uppstå fallgroppar vid val av metod samt undersökningsdesign. 

Metoder och studiedesign måste anpassas så att resultatet blir relevant (Johannessen & Tufte, 

2010).  Tid är även en aspekt som bör tas upp, finns det en angiven tid för forskningen så är 

det av vikt att den hålls. Även om ambitionerna är höga så måste forskaren se till vad som är 

rimligt att utföra samt vad som är relevant för studien (Gillham, 2008). 

 

Det är inte enbart utomstående faktorer som kan påverka forskningen negativt. Den enskilde 

forskaren kan genom sitt agerande påverka utfallet av forskningen. Forskaren eller författaren 

kan medvetet eller omedvetet påverkar resultatet, så kallat forskarbias för att det skall passa 

ett visst syfte. Det är därför viktigt att vara självkritisk till det material som samlas in. 

Självkritiken bidrar till minskning av felkällor, så som fel urval, bättre frågeformulering och 

förhindrar att data övertolkas (Andersen, 1998). Hänsyn bör tas till platsen för intervjun så att 

informanten känner sig bekväm, det är även av värt att tänka på klädkod. Att klä sig 

avvikande från den som intervjuas kan påverka utfallet av intervjun (Johannessen & Tufte, 

2010).   

 

2.2.9 Strategiskt val av informanter 

För den kvalitativa forskningsmetoden är det avgörande att det strategiska valet av 

informanter eller respondenter görs på ett sätt som är lämpligt för den frågeställning 
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forskaren har (Johannessen & Tufte, 2010). Därför var det av vikt för mig att finna chefer 

som har arbetat aktivt med delat ledarskap under en viss tid. 

 

Det är frågeställningen som ligger till grund av att ett lämpligt urval av informanter görs. 

Urvalet skall följaktligen utgå ifrån hur lämpligt det är för den forskning som skall bedrivas. 

Det finns olika varianter för att utföra val av informanter (Johannessen & Tufte, 2010). 

 

Det strategiska urval som tillämpats i denna uppsats är vad som kallas för snöbollsmetoden. 

Metoden bygger på att aktörerna som deltar rekommenderar nya aktörer som forskaren kan 

finna intressanta för studien. En variant av snöbollsmetoden är snöbollsurval baserat på 

nätverksförbindelse (Grønmo, 2006), forskaren finner lämpliga aktörer genom att höra sig för 

och därmed bli guidad till individer som är insatta i det valda fenomenet samt har hög 

relevans för frågeställningen (Johannessen & Tufte, 2010). Andra urvalsvarianter är bland 

annat kvoturval som är användbart vid undersökandet av ett objekt som anses vara typiskt för 

ett visst sammanhang. En annan variant är självselektion där ett antal av vad som anses vara 

relevanta individer bjuds in för att del ta i en studie och forskaren använder sig av dem som 

väljer att anmäla sig (Grønmo, 2006).   

 

Chefsparen i studien har valts ut via kontakt med personer som representerar olika 

organisationer samt genom mitt eget kontaktnät. Anledningen till att jag har valt att använda 

mig av nätverksförbindande snöbollsurval är för att jag anser att det är en effektiv metod att 

tillämpa med tanke på studiens tidsbegränsning. Men även ett bra sätt att finna lämpliga 

aktörer för min studie. En effekt av det utförda urvalet ledde till att ledare från två olika 

sektorer blev informanter, vilket gav en bredd på studien då det är formen av ledarskap som 

belyses, oberoende av sektor.      

 

2.2.10 Intervjutekniker 

De valda intervjuteknikerna för insamling av empirin var en delvis strukturerad 

intervjuteknik, vilket ger möjlighet att föra en öppen dialog men ändå ha en riktlinje som ger 

svar på områden där det råder ovisshet, samt en strukturerad teknik för att få mer konkreta 

svar på hur deltagaren upplever samt upplevde sitt chefskap.  

 

Intervjun skall bygga på forskningsfrågorna vilka inte kommer att ställas konkret i intervjun. 

De svar som ges från informanten beror på typ av intervjuteknik samt vad det är forskaren vill 

undersöka. Svaren skall leda till en tolkning samt analys som i sin tur skall bidra till ökad 

förståelse av det valda fenomenet (Johannessen & Tufte, 2010).  

 

En intervju kan vara mer eller mindre strukturerad, det är hur frågorna ställs samt det 

utrymme av rörlighet som ges kring frågorna och möjligheterna att ge svar som påverkar 

varianten av intervjun (Grønmo, 2006). 

 

 Ostrukturerad intervjuteknik: Det här är en intervju av en narrativ karaktär (Grønmo, 

2006). Intervjun ter sig mer som ett samtal mellan informanten och intervjuaren och 

det finns utrymme för flexibilitet (Johannessen & Tufte, 2010).  

 

 Delvis strukturerad intervjuteknik: Den här kallas också semistruktureradteknik och 

görs när det råder kännedom kring fenomenet, men nya vinklar och perspektiv inom 

området efterfrågas (Andersen, 1998). En intervjuguide är en riktlinje för intervjuaren, 

den är dock inte lika standardiserad som ett frågeformulär utan ger utrymme för 
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avvikning om informanten delar med sig av annan relevant information (Johannessen 

& Tufte, 2010).  
 

 Strukturerad intervjuteknik: Som namnet antyder är den här mer hårt hållen, den kan 

liknas vid de frågeformulär som används inom den kvantitativa metodiken. Skillnaden 

är att svaren är mer öppna, det finns inga givna svarsalternativ (Johannessen & Tufte, 

2010). 

 

Oavsett vilken typ av intervjudesign som tillämpas är det viktigt att vara förbered samt skapa 

ett förtroende hos den som skall intervjuas så att han eller hon känner sig väl tillmods, öppnar 

sig och ger relevanta svar. Informera om vad intervjun samt undersökningen har för syfte 

samt vad informanten fyller för uppgift är av stor vikt (Andersen, 1998).  Första steget är att 

presentera sig och sin roll i hela processen, forskningens syfte samt vad som förväntas av 

informanten och hur den informationen som utlämnas kommer att behandlas. Detta bör göras 

skriftligt för att ge aktören bra möjlighet att förstå vad han eller hon eventuellt tackat ja till 

(Gillham, 2008).  
 

2.2.11 Transkribering 

Transkription är att överför skrift eller tal till en text för att till exempel kunna ge ett nytt 

perspektiv (Ne, 2011). 

 

Efter en avklarad intervju bör den transkriberas. På så vis får forskaren en klar bild över vad 

som har samlats in och vad som är av värde att använda i sin forskning. För att minska att 

information går förlorad under transkriptionen, till exempel vid transkribering från ljudfil till 

text kan det ibland var svårt att fånga tonlägen eller tveksamheter, görs noteringar eller citat 

för att i texten ge en bild av talet. Det är därför en fördel om den som utförde intervjun även 

transkriberar den. När det är information som samlats in skriftligt blir överföringen till text 

annorlunda, kunna läsa mellan raderna för att se en större helhet blir viktigt. Här används 

bland annat partiell eller selektiv transkription, som innebär att intervjuaren tar ut de delar 

som är väsentliga eller de delar av skriften som kompletterar en redan utför intervju (Gillham, 

2008).      

 

2.2.12 Intervjuernas genomförande  

Under uppsatsens process så har jag utformat två olika intervjuer som jag har utgått ifrån vid 

intervjuerna, en delvis strukturerad och en strukturerad som har varit anonym. Anledningen 

till att två varianter använts var att jag ansåg att det kunde ge mig ett bredare perspektiv. 

Intervjuerna har haft två skilda uppgifter, den ena att ge ett mer allmänt synsätt och den 

andra ett mer personligt.  

 

En delvis strukturerad intervju har genomförts, den bidrog till en öppen dialog, och jag lät 

informanterna tala fritt. På så vis delade de med sig av information som jag kunde använda för 

att ställa följdfrågor. När jag ansåg att vi kom för långt ifrån min ursprungliga riktlinje 

använde jag mig av min intervjuguide (se bilaga 2) för att styra samtalet rätt. Riktlinjen var att 

få ta del av information om det dagliga arbetet samt hur ansvar, befogenheter och 

arbetsuppgifter utförs eller är uppdelade. Den här intervjun hade som syfte att ge en bred och 

klar bild över hur deras gemensamma arbete fortlöpte. Intervjun spelades in med tillåtelse från 

informanterna och jag gjorde några få stödord under intervjuns gång om jag fann något av 

extra intresse. Intervjuerna tog mellan 30-45 min att genomföra, vilket kändes som lagom 
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både med respekt för informanternas tid men också utifrån att en intervju inte bör vara längre 

än 45-60 minuter. Är intervjun längre än så finns det risk att aktören tappar intresse enligt 

Johannesse och Tufte (2010). Efter avklarad intervju skrev jag ner mina första tankar samt 

intryck, och jag började transkribera ljudfilerna för att ge mig själv en tydligare bild över vad 

som var relevant att ta med i empirikapitlet. Intervjun utfördes på informanternas arbetsplats 

som i det här fallet blev en trygghetszon. Det här ansåg jag var till deras men även till min 

fördel då trygghet skapar förtroende. Under intervjun höll jag mig neutral för att jag som 

person inte skulle påverka intervjun allt för mycket förutom med mina frågor.   

 

Den strukturerade intervjun, utformades till ett frågeformulär som alla aktörer gavs möjlighet 

att svara på. Syftet var att kunna få ta del av deras verkliga tankar om hur det är att dela ett 

ledarskap, här blev mina informanter istället respondenter. Det som tillkännagavs har 

refereras inte med namn i uppsatsen utan ligger mer som en grund till hur det egentligen är att 

dela på en position som är så omtalad. Jag har valt att göra så här med respekt för de som 

svarat samt med hänsyn till forskningsetiken som anser att känslig information skall 

behandlas försiktigt. Formuläret skickades innan intervjun via mail till deltagarna som själva 

fick avgöra om de ville dela med sig av sina erfarenheter genom att skicka tillbaka svaren 

eller ej, en variant av självselektion tillämpades alltså här. De inkomna formulären har jag läst 

noga för att se om det går att uttyda meningsnivåer, och om något var skrivet mellan raderna 

som enligt Gillham (2008) är viktigt att försöka tyda. Endast en partiell transkribering har 

gjorts av de inskickade texterna. Självklart fanns det här en risk att svar skulle utebli helt 

genom det valda tillvägagångssättet, men det var en risk som jag ansåg var värd att ta för att 

kunna få ta del av respondenternas syn. Jag var även nog med att förklara syftet med 

formuläret samt att det skulle behandlas anonymt för att öka tilliten hos svarandena. Det var 

även för mig väsentligt att frågorna i formuläret var utformande på ett passande samt relevant 

vis.    

 

En tredje variant att intervju tog form under processens gång, en kortfattad strukturerad 

intervju som byggde på den delvis strukturerade intervjutekniken. Det här skedde via mail 

med anledning av att ett av chefsparen inte längre jobbade i det delade ledarskapet. Det blev 

en delvis strukturerad intervju med den ena parten och sen en mindre variant via mail med 

den andra för att tillsammans ge ett brett perspektiv på samarbetet. 

 

Viss komplettering har även skett via mail för att reda ut små frågetecken som dykt upp under 

transkriberingen av empirin.   

 

2.3 Utförandet av en kvalitativ studie 

En slutsats jag gjort och som bygger på den teori som har presenterats om kvalitativ metod i 

kapitlet; det finns många aspekter att ta hänsyn till samt ha förståelse för, för att kunna 

bedriva kvalitativ forskning. Nedan presenteras en kort reflektion.  

 

För min del har det handlat om att finna en lämplig metod för att bedriva studien, den har 

grundat sig på att intervjua aktörer för att kunna få ta del av deras upplevelse. Med hjälp av 

snöbollsmetoden fann jag lämpliga deltagare som ställde upp på att vara informanter men 

även respondenter. Jag har varit medveten om att fallgropar kan uppstå, den främsta 

fallgropen jag upplevde var tiden. Att få tiden att räcka till för att finna lämpliga aktörer som 

hade relevans för studien som jag bedrev. Men med hjälp av en förståelse för vad den 

kvalitativa metoden innebär och vad som kan påverka både positivt och negativt kände jag 

mig beredd att starta min studie av delat ledarskap. Insamling av teori samt empiri började.  
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Jag har avtäckt skalet som behövs för att skapa en bred bild för att bedriva en kvalitativ 

studie, och ständigt försökt ha kvar fokus på min frågeställning samt de två delfrågorna jag 

har ställt. Johannessen och Tufte (2010) tar upp vikten av att vara källkritisk vid insamling av 

data, inte enbart av teori utan även av empirin. Med hjälp av fyra ledord tillförlitlighet, 

relevans, autenticitet och trovärdighet kan forskaren få fram data som är lämpliga att använda 

i sin studie.  

 

2.3.1 Källkritik  

De fyra ledorden som Johannessen och Tufte (2010) nämner har tillämpats för att finna 

relevant samt trovärdig teori till den studie som utförts. 

Att vara källkritisk till det insamlade materialet för en studie handlar om att kunna se vad det 

är som stärker trovärdigheten i den information som ges samt giltighet för det som berörs. 

Källan som används skall ha relevans för studien och bidra till bland annat äktheten i det som 

författaren berör, därav är det viktigt att kunna identifiera källans trovärdighet
3
.      

Till studien så har jag använt mig av de tre huvudkällorna som Grønmo (2006) nämner som 

informationskällor; användning av informanter, respondenter samt dokument.  Utifrån att ha 

använt de här tre formerna av källor samt varit källkritisk har jag kunnat ta del av relevant 

information för min studie. Dokumenten har varit huvudsakligen skriftligt, både av 

åsiktsyttrande karaktär samt faktainformation som Grønmo, (2006) tar upp som två varianter 

av dokument. Källorna som har behandlats har övergripande formgets av aktörer som har 

kunskap eller erfarenhet av ledarskap, men framförallt av delat ledarskap. Det har främst varit 

teori av författare som har hög relevans inom ämnet. De svenska författarna som 

huvudsakligen har skrivit den berörda teorin i uppsatsen har på ett eller annat vis en gedigen 

erfarenhet av främst delat ledarskap utifrån att bland annat ha bedrivit forskning åt olika 

instanser. Deras teorier har via vetenskapliga artiklar stärkts från främst amerikanska forskare 

som oberoende av varandra ändå ger trovärdighet samt äkthet till det som berörs i uppsatsen. 

Källa som kan uppfattas som nyanserad för att ge fördel för det omskrivna objektet kan ses 

som den information som använts om informanternas verksamhet. Dokumenten har endast 

används för att ge läsaren en kortfattad förståelse över den organisation som informanterna är 

verksamma i, och har enligt min mening inte påverkat studiens grund subjektivt.          

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Högskolan i Borås, (2009). Tillgänglig: 

<hb.se/wps/portal/!ut/p/c1/hc3LCsIwEIXhR8rk0hiXSS9psKYEaazdlC5EIrZ1IT6_KYILwTqz_Dj8qEPxp-

EZLsMjzNNwQy3qeJ_vy2arsARdCwBCD47uSIqVSaKfeG9r0hTMYCx4joHwkqnKG9AZ_bM-

Lr31_eLw4yS8_VOopS9iQciUOklZQr8ccreJrrW3lcm4hnVnDNlyHs_oPrYQzJW9AA55wu4!/dl2/d1/L2dQdyE

vd0hNQUJKSkEvWUJweGx4dHhqeHJ4bnchIS82X0VNSFU5QjFBME9GMTgwMjMyQ0hNM0hJUDQ3LzZf

RU1IVTlCMUEwT0YxODAyMzJDSE0zSElKSjYvNl9FTUhVOUIxQTBPRjE4MDIzMkNITTNISUZWNC82

X0VNSFU5QjFBME9GMTgwMjMyQ0hNM0hBMDc0LzZfRU1IVTlCMUEwT0YxODAyMzJDSE0zSEE4Q

TQvNl9FTUhVOUIxQTAwTzlGMDIzQTlISUFRMzc3Nw!!/> [2011-05-28] 
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3 Kapitel 3 

3.1 Teoretisk förankring 

I det här kapitlet kommer teori samt forskning med relevans för studien och dess 

frågeställning att introduceras.  

 

Nedan presenteras den teori som jag tagit del av under planeringen samt genomförandet av 

uppsatsen om delat ledarskap. Tanken med kapitlet är att inledningsvis ge en bred 

presentation av teorin vilken likt en tratt smalnar av för att avslutningsvis ta upp mer 

djupgående forskning kring företeelsen delat ledarskap. Kapitlet inleds med en kort 

introduktion i ledarskap och vad olika ledarstilar grundar sig på. Därefter ges en bredare 

presentation av företeelsen delat ledarskap, varvid jag även tar upp juridiska aspekter. Det 

finns många juridisk hänsyn att ta vid tillämpningen av samledarskap, vilket jag ansåg vara 

viktiga att belysa i uppsatsen. Slutligen presenteras relevant forskning som har gjorts kring 

delat ledarskap och hur den utvecklar och påverkar framtidens organisationskultur. Via 

litteraturen och vetenskapliga artiklar kommer en teoretisk grund att växa fram som knyts 

samman med den kvalitativa studien vilken har som målsättning att ge svar på 

problemformuleringen. Det här kapitlet ligger även till grund för den analys som gjorts utifrån 

den insamlade empirin.  

 

3.2 Ledarskap  

”Ledarskap kan definieras på många olika sätt, som till exempel: Att leda är att tänka, 

besluta och handla, men också att lära kreera, informera, kommunicera och 

entusiasmera”(Lambert-Olsson, 2004, ss 81). 

 

Ledarskap handlar om din förmåga att bland annat leda en grupp medarbetare framåt samt 

fatta rätt beslut och ta ansvar. Hur ledaren eller chefen väljer att använda sin position för att 

nå önskade resultat grundar sig på olika faktorer, ledarskapet kan till exempel bedrivas genom 

att utnyttja sin position, expertis eller genom belöningar och förmåner (Egidius, 2008). Som 

ledare är det viktigt att kunna se helhetsbilden av den arbetsuppgift som föreligger, att kunna 

fatta rätt beslut som är effektiva, våga ta risker för att uppnå resultat och förändra när det 

behövs. Ett välmående ledarskap är när ledaren har förmåga att få medarbetarna att samverka 

i rätt riktning, för att lyckas med det här använder sig ledare av olika ledarstilar. Stilarna kan 

bland annat bero på organisationen eller personligheten (Palerius, 2005).  

 

3.2.1 Ledarstil 

Beroende på vem eller i det här fallet vilka som utövar ledarskapet så kan stilen som 

användas vara minst sagt varierande. För att kunna se om det finns en ledarstil som lämpar 

sig speciellt för delat ledarskap har jag valt att behandla teorin som följer.     

 

Forskning visar att ledarskapstil bygger på två generella drag av beteenden, uppgiftsbeteenden 

och relationsbeteenden. Uppgiftsbeteende innebär att ledaren agerar som ett stöd för 

medarbetarna att uppnå uppsatta mål. Relationsbeteendet lägger fokus på att medarbetarna 

skall känner sig trygga med sig själva, andra samt med den pågående situationen. Tanken med 

de här två beteendena är att kunna lyfta fram hur ledare utifrån att kombinera de två 

beteendena kan stimulera och driva sina medarbetare att uppnå de mål de eftersträvar 

(Northouse, 2001). 
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Studier om ledarskapsbeteende har gjorts på olika vis och många olika resultat har 

presenterats. En studie är The Ohio State Studies som gjordes under 1950-talet. Denna studie 

hade som utgångspunkt ett frågeformulär som kom att kallas LBDQ (Leader Behavior 

Description Questionaire). Formuläret delades ut till olika individer i olika branscher och 

organisationer och studien visade att det fanns typiska beteenden hos en ledare (Northouse, 

2001). Med tiden har den här studien utvecklats och lett fram till att medarbetare 

huvudsakligen fastnade för två kluster av beteende hos en ledare, den ena var strukturering 

som är en mer välarbetad variant av uppgiftsbeteendet och den andra hänsynstagande vilken 

är en utvidgad variant av relationsbeteende (Palerius, 2005). Det är många som försöker finna 

svar på vilken kombination av dessa beteenden som är mest effektiv och vilken som bör 

prioriteras under vissa förhållanden. Somliga studier visar att det optimala är att ligga lika 

högt på båda (Northouse, 2001).  

 

Den mest omtalade studien eller modellen, inom beteendevetenskap hos ledare, är sannolikt 

the Managerial Grid som även kallas för the Leadership Grid. Modellen är framtagen för att 

kunna ge en bild av hur ledaren kan ta hänsyn till två viktiga faktorer, omtanke för 

produktion/resultat samt omtanke för personer. Båda ligger nära uppgiftsbeteendet samt 

relationsbeteendet och är i studien refererade till som riktlinjer inom ledarskap. Matrisen The 

Managerial Grid består av nio gånger nio rutor som bildar en 9 poängs skala där 1 är lägst och 

9 är högst. Genom att samla ihop poäng från de två axlarna illustreras fem övervägande 

ledarstilar (Northouse, 2001). 

 

 

Figur 3.1. En förenklad version av Robert R. Blake och Jane S. Moutons matris The 

Managerial Grid. Den horisontala axeln är omtanke om personer och den vertikala är 

omtanke om produktion/resultat (Northouse, 2001, ss 40).   

 

 Authority-Compliance (9, 1): Hög motivering för produktion/resultat, fokus på 

medarbetarna ligger endast på att förmedla information för att nå resultat (Northouse, 

2001). 
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 Country Club Management (1, 9): Låg omtanke om produktionen/resultat men hög 

fokusering på välbefinnande hos medarbetarna (Northouse, 2001). 

 

 Impoverished Management (1, 1): Låg omsorg för båda aspekterna på axeln. Agerar 

intetsägande samt är tillbakadragen (Northouse, 2001).  

 

 Middle-of-the-Road Management (5, 5): En ledare med ordinärt intresse för både 

produktionen/resultat och det som berör den delen samt för att medarbetarna känner 

att de får det stöd som behövs. En stil som kompromissar med båda faktorerna för att 

lyckas (Northouse, 2001).  

 

 Team Management (9, 9): Lägger mycket och stor vikt på båda aspekterna. Här 

värdesätts deltagande för att uppnå resultat och teamwork, viktigt är även att 

medarbetare känner sig delaktiga, involverade och engagerade i sitt arbete (Northouse, 

2001).   

 

Som ett komplement till de här fem stilarna finns ytterligare två stycken 

Paternalism/Maternalism 1, 9 och 9,1, anpassar sig efter situationen endast för att uppnå 

uppsatta mål. Oppertunism, kombinerar samtliga stilarna för att åstadkomma maximala 

fördelar (Northouse, 2001). The Ohio State Studien samt studien The Managerial Grid har 

genom åren vidareutvecklats och andra forskare samt tidens tand har satt sin prägel på teorin 

kring hur ledarstilar utformas. Många gånger kan de här stilarna placeras in på skalor som 

liknar matrisen The Managerial Grid (Egidius, 2008).  

 

3.3 Delat ledarskap 

Delat ledarskap kan upplevas som något nytt och fräscht som uppkommit under de senaste 

åren, men i själva verket är det en väl utarbetad metod som romarna använde under 

romarrikets storhetstid (Sally, 2002.)    

  

Något som bidrog till romarrikets styrka under deras århundraden av regim var att romarna 

tog till vara på styrkan i att leda tillsammans. Romariket kan ses som en metafor för en 

komplex organisationsstruktur med hög tillväxt där de höga posterna delas av två eller flera 

kunniga individer för att driva riket framåt. Delat ledarskap är ett samspel mellan minst två 

individer, som har god relation och förståelse för varandra. Förhoppningsvis blir det ett 

givande ledarskap där parterna har nytta av varandra. I lyckade relationer kan ibland 

samförstånd uppstå som bidrar till att ledarna utvecklar en form av egen kommunikation med 

varandra (Sally, 2002).  

 

3.3.1 Förutsättningar och förväntningar 

Likt andra relationer krävs rätt förutsättningar för att skapa ett fungerande delat ledarskap. 

En av målsättningarna är att i början av det delade ledarskapet gå igenom 

grundförutsättningarna som samarbetet skall vila på. (Holmberg & Söderberg, 2004). 

 

Något som blir allt mer vanligt är chefers insikt att skapandet av en teamkänsla inom 

arbetsgruppen ökar möjligheten att uppnå resultat samt lösa komplexa problem. Att arbeta i 

team handlar om att skapa en gemensam känsla och tillsammans sträva mot att uppnå 

gemensamma mål. Att arbeta i den här formen innebär att kunna dela med sig av information 

och uppgifter. Team är något som förekommer i allt större utsträckning i flera verksamheter, 
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det är inte enbart förknippat med idrottsföreningar eller försäljning. Som resultat av den här 

utvecklingen kan delat ledarskap ses som en naturlig följd. Att dela med sig handlar inte 

enbart om att dela med sig till sina medarbetare utan även kunna dela på en tjänst. Men för att 

det här skall lyckas behövs mer än bara en insikt om vad skapandet av ett team kan innebär 

(Holmberg & Söderberg, 2004). När en förändring av ledarskap sker bör det ges tid för att få 

fäste. Både cheferna men även medarbetarna behöver tid för att anpassa sig och komma 

underfund med det nya (Ellström & Kock, 2009). Vid förändring av ledarskap mot ett 

samledarskap kan det uppstå positiva effekter i det kommande samarbetet som ökar 

kontinuiteten i ledarskapet. Om introduktionsfasen går fel har det en negativ påverkan och 

stärker naturligtvis ej ett funktionellt ledarskap. Det här sker när det inte finns tillräcklig med 

ledning och styrning (Kristiansson et al., 2008). 

 

I den traditionella formen av ledarskap så har cheferna inom en organisation ett enskilt ansvar 

som lätt bidrar till att det sker en optimering av chefens egna resultat på bekostnad av 

helheten. Att vara chef kan ofta kopplas samman med makt, framgång, och karriär, det är en 

prestigefylld position. Som chef är det lätt att bli van vid att kunna påverka, synas och vara en 

del av den hierarkiska trappan. På ett eller annat sätt så är chefen i fokus och vilket bidrar till 

en tillfredställelse och bekräftar att arbetet utförs på kompetent sätt. Det delade ledarskapet 

innebär att du inte ensam får stå i strålkastarljuset och ta emot bekräftelse. Något som kanske 

inte upplevs som ett problem innan personerna ifråga har fått erfarenhet av delat ledarskapet 

(Holmberg & Söderberg, 2004). I många sammanhang ingår personer olika former av 

samarbeten eller partnerskap, allt från föräldraskap till sammanslagningar, till affärer eller 

arbetsuppgifter (Bushe, 2010). Men även om vi ingår i sammanhang med andra individer 

uppstår det ibland svårigheter som gör att vi måste avbryta (Bushe, 2010).    

 

I samband med diskussioner kring delat ledarskap väcks den stora frågan hur det skall 

utformas, ett enkelt och generellt svar finns inte på den frågan. (Holmberg & Söderberg, 

2004). Vem som gör vad i ett delat ledarskap grundas på karaktärsdrag, kompetens, 

profession och på rådande normer, inbegripet gällande lagstiftning (Lambert-Olsson, 2004). 

Det handlar även om analysera de speciella förutsättningar som förekommer inför skapandet 

av ett visst delat ledarskap. Det finns generella förutsättningar som bör uppfyllas samt tas 

hänsyn, men det finns tyvärr inte någon given mall som gäller för alla situationer (Holmberg 

& Söderberg, 2004). För att kunna utveckla goda samarbeten är en lämplig egenskap att 

kunna ingå i partnerskapet med ärlighet och öppenhet, och genom att visa det här förstärks 

synen från den andra individen som förstärker en positive känsla (Bushe, 2010).    
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Enligt Lambert-Olsson (2004) finns det tretton olika punkter som bör uppfyllas för att ett 

delat ledarskap. Några av dem har nämnts tidigare och nedan följer en sammanställning av 

dem allihop. 

 

 

 
 

 (Lambert-Olsson, 2004, ss 182-183) 

 

De här punkterna är inte unika för ett delat ledarskap utan kan även eller bör även finnas vid 

den traditionella formen av ledarskap, men i det delade ledarskapet anses de ha en större 

avgörande effekt på ledarskapets funktion. Vid det delade ledarskapet finns inte samma 

utrymme att avvika från dem som vid det traditionella ledarskapet (Lambert-Olsson, 2004).  

 

Det är inte bara infallsvinklar utifrån organisationsnivå som skall tas i beaktande utan lika 

viktigt är att ha förståelse för verksamheten och verksamheten har förståelse för de delande 

cheferna. Det är essentiellt att föra en diskussion kring den delade tjänsten som skall leda 

fram till en modell över hur ledarskapet skall utformas. Beaktandena av hur bland annat 

ansvar, kommunikation, förväntningar, planering och frågor skall lösas är bra att ha gjort i 

början av samarbetet. En väl utarbetad modell ökar förutsättningarna för att skapa ett lyckat 

delat ledarskap, det bidrar även till ökad styrka i arbetsgruppen. Vad som ibland kan glömmas 

bort är vad båda vill ha ut av tjänsten, till exempel ur karriärsynpunkt. Den ena kanske har en 

tanke att snabbt klättra uppåt på karriärs-stegen medan den andra vill stanna, i ett samarbete 

måste båda känna sig bekväma att kunna vara ärliga med sina avsikter, ha förtroende för 
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varandra (Holmberg & Söderberg, 2004). Egna projektioner kan förstöra en relation om inte 

öppenhet och insikt råder. Den enas syn på den andras agerande kan misstolkas utifrån egna 

förutfattade mening kring agerandet. Till exempel om en av cheferna ofta går tidigare från 

jobbet, kan sprickor skapas i relationen om inte insyn i ur kollegan arbetar finns. Kollegan 

kanske startar sin arbetsdag tidigare än dig och därför går innan du anser att arbetsdagen är 

avslutad. Men förs en öppen dialog och samförstånd minskar misstolkningar som kan leda till 

mindre effektiva samarbeten (Bushe, 2010).     

 

3.3.2 Det som delas 

När ledarskap skall delas finns flera faktorer att ta hänsyn till som nämnts. Olika teorier finns 

om hur ett delat ledarskap skall och kan utvecklas. Sammantaget formas ett nytt sätt att leda 

medarbetarna framåt. 

 

Döös, Wilhelmson och Backström (2010) beskriver i sin bok tre perspektiv på vad det är som 

cheferna delar på. De tre synsätten har som avsikt att bilda ett djup kring fenomenet samt ge 

en bred bild av vad det är som delas på: 

 

 Vad kännetecknar delande chefers upplevelse av sitt chefskap? 

 

 Vad är det för organisatorisk enhet man delar? 

 

 Hur fördelar cheferna ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter? 

(Döös et al., 2010, ss 26) 

 

De här tre punkterna är de olika perspektivens grundfrågor. Författarna menar att det är svårt 

att skapa en förståelse kring fenomenet utan att bryta ner det i beståndsdelar relaterade till de 

perspektiven. Annars är det svårt att få en klar bild över vad det delade ledarskapet egentligen 

är. Speciellt med tanke på de närliggande ledarstilarna som tas upp i figur 1.1 samt att det inte 

finns en gemensam syn på vad som är delat ledarskap (Döös et al., 2010). 

 

1. Upplevelseperspektivet: Att ha chefernas upplevelse av det delade ledarskapet som 

grund för att skapa en förståelse kring vad som karaktäriserar det som delas; att ta 

gemensamt ansvar. Döös, Wilhelmson och Backström (2010) menar att det genom det 

här perspektivet skapas en förståelse kring hur ledarskapet fungerar. De två andra 

perspektiven är till för att särskilja samt belysa att det finns andra former av delat 

ledarskap.   

     

2. Organisationsperspektivet: Är till för att belysa att organisationens struktur och hur det 

här påverkar det delade ledarskapet. Det delade ledarskapet kan bestå av samarbete 

inom en enhet men även mellan olika enheter (Döös et al., 2010).  

 

3. Utgiftsperspektivet: Det här perspektivet är till för att reda ut om det är samledarskap 

som tillämpas eller inte. Här tas synen på hur befogenheter, ansvar och arbetsuppgifter 

fördelas emellan cheferna (Döös et al., 2010). 

 

3.3.2.1 Upplevelseperspektivet  

I ett delat ledarskap är det viktigt att det råder samförstånd, och att det finns en gemensam syn 

på hur samarbetet skall utformas. Delat ledarskap skall inte ses som lösningen för den 
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problematik som traditionellt ledarskap kan föra med sig, utan det är en alternativ form 

(Holmberg & Söderberg, 2004).  

 

Det finns tre kännetecken på hur chefer upplever ett lyckat delat ledarskap, prestigelöshet, 

förtroende chefer emellan samt gemensamma värderingar avseende det som skall uppnås 

inom verksamheten och hur medarbetarna skall ledas framåt. I samledarskap är de här 

kännetecknen mer tydliga än i de andra formerna av delat ledarskap. De utgör dock en grund i 

alla formerna. Många chefspar påpekar också att det är viktigt och att det ligger ett värde i att 

vara olika (Döös et al., 2010).   

 

 Prestigelöshet: Cheferna skall lyfta fram varandra för att ledarskapet skall utvecklas 

(Holmberg & Söderberg, 2004). Prestigelösheten upplevs som viktigt då det krävs en 

ömsesidig respekt inom samarbetet. Förtroende för varandras kunskaper och 

erfarenheter krävs. I ett chefspar finns det utrymme för inbördes beröm samt 

uppmuntran för att utveckla nya tankar och idéer skall utvecklas. I ett samarbete kan 

prestigelösheten te sig på olika vis, beroende på verksamheten samt tidigare 

erfarenheter hos de båda cheferna (Döös et al., 2010) Delat ledarskap har en förmåga 

att minska behovet av att ensam få uppmärksamheten (Sally, 2002).    

 

 Förtroende cheferna emellan: Ett förtroende är inte alltid lätt att bara ge utan det krävs 

ett uppbyggande. Genom resonemang och agerande samt den personliga inställningen 

kan ett förtroende ta form. Med hjälp av frågor så som (Holmberg & Söderberg, 

2004): 

 

”Litar jag på din kompetens? Litar jag på din bedömningsförmåga? Litar jag på 

din diskretion i för mig känsliga frågor? Litar jag på din lojalitet till mig? Ser 

du mig och min person som en tillgång? Litar jag på din ambition?”  

(Holmberg & söderberg, 2004, ss 26) 

 

Utifrån svaren kan cheferna se om det finns en relation med inbördes förtroende att 

bygga vidare på. Genom ett ömsesidigt förtroende kan chefsparet i en öppen dialog 

med varandra föra en diskussion för att lösa problem eller åtgärda osäkerhet inom 

samarbetet (Holmberg & Söderberg, 2004). Förtroende mellan två chefer kan uppnås 

utan att det råder prestigelöshet, men förtroendet blir djupare om det föreligger (Döös 

et al., 2010). Förtroende för varandra handlar om att ha tillit och lojalitet och att inte 

förtala partnern inför medarbetare (Sally, 2002).    

 

 Gemensamma värderingar: För att skapa ett hållbart förtroende krävs mer eller mindre 

gemensamma värderingar. Att ha gemensam värdegrund avseende vad som skall 

uppnås inom verksamheten samt hur arbetet med medarbetare skall fortlöpa är en del 

av ett framgångsrikt chefspar (Döös et al., 2010). Det har visat sig i en studie som har 

gjorts med inriktning på medarbetarnas perspektiv på delat ledarskap att de anser att 

det är viktigt att de ledare som ingår i samarbetet bör ha samma grundvärderingar 

(Kristianson et al., 2008). 
 

3.3.2.2 Organisationsperspektiv 

Utgångsläget i det här synsättet utgår strikt från organisationens struktur. Därmed går det att 

se hur det delade ledarskapet förhåller sig gentemot de organisatoriska gränserna samt fattade 

beslut. Den övergripande skillnaden är hur cheferna bedriver sitt samarbete; är det ett chefspar 
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vid samma enhet eller är det ett chefspar med olika enheter som ansvarsområde (Döös et al., 

2010). 

 

          
Figur 3.2. Två organisatoriska grundmodeller för delat ledarskap. Modell 1 innebär att 

cheferna Y och X är chefer över samma arbetsenhet. Modell två innebär gränsöverskridande 

ledarskap, det vill säga cheferna Y och X samarbetar tätt men är tillsatta som chefer för var 

sin arbetsenhet (Döös et al., 2010, ss 33). 

 

Modell 1 har i sin tur två varianter beroende på hur samarbetet är uppdelat. Det kan vara 

hierarkiskt likaställt eller så är det hierarkiskt olikställt. 

 

                           
Figur 3.3. Hierarkiskt likaställda eller olikställda; två varianter av Grundmodell 1 där 

cheferna ha gemensam enhet (Döös et al., 2010, ss 35) 

 

I Grundmodell 1, likaställda arbetar chefsparet sida vid sida, de ses som jämbördiga av sina 

medarbetare, de är inte i ett samledarskap men de är nära. När det kommer till modell 2, 

olikställda, ses cheferna även här som likställda formellt av sina medarbetare, men chefsparet 

sinsemellan har gjort uppdelningar. Den här modellen påminner mer om funktionellt 

ledarskap (Döös et al., 2010).  
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3.3.2.3 Uppgiftsperspektiv 

Under det här perspektivet fastställs vilken typ av delat ledarskap som används utgående från 

hur cheferna har fördelat befogenheter, ansvar och arbetsuppgifter. Det i sin tur delas upp i 

gemensamma och delade befogenhets områden (Döös, et al., 2010).  

 

                                
  

Tabell 1. Olika former av delat ledarskap beroende på om arbetsuppgifter respektive ansvar 

och befogenheter är gemensamma eller ej (Döös et al., 2010, ss 38). 

 

Sammanställningen i tabell 1 ger en enkel bild över hur det ser ut i olika former av delat 

ledarskap. Den ger en klar bild hur ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter är fördelade. Det 

som är karaktäristiskt för samledarskapet är att det är två personer som är heltidsarbetande på 

en och samma chefsposition. Samarbetet är jämställt och de båda cheferna är likställda på alla 

nivåer (Döös et al., 2010). 
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3.3.3 Samledarskap 

Även om delat ledarskap förekommer mer och mer så är det endast en liten del där den sanna 

kärnan, samledarskap, utövas (Döös et al., 2010). 

 

 

             
 

Figur 3.4. Översikt över förekomsten av delat ledarskap i olika former (Döös et al., 2010, ss 

129). 

 

Enligt en undersökning gjord av Sveriges chefer använde sig 41 procent av de undersökta 

cheferna av någon form av delat ledarskap. Utav de här 41 procenten är det endast 5 procent 

som tillämpar samledarskap. Undersökningen visade även att det förekommer många olika 

begrepp för delat ledarskap samt för samledarskap. Utryck så som ledningsgrupp, chefsteam 

eller parledarskap är vanligt förekommande (Döös et al., 2010). Det har visat sig att 

samledarskap skapar gynnsamma förutsättningar i förhållandet mellan olika delar i en 

verksamhet, så som kontinuitet och kontakt. Samledarskap gör det även möjligt att kunna gå 

in i varandras områden om det skulle behövas vid till exempel frånvaro, med anledning av det 

nära samarbetet så har ledarna stor insyn i varandras pågående ärenden. Förändringar blir 

även enklare att genomdriva då ledarna är minst två som stöttar varandra, det blir en större 

avlastning i det här ledarskapet, men det är ändå viktigt att låta medarbetarna vara delaktig när 

det kommer till större förändringar (Kristiansson et al., 2008).   

 

3.4 Juridiska aspekter 

Precis som allt i samhället råder det juridiska normer, rättsregler samt lagar som 

organisationer måste följa. Det delade ledarskapet skiljer sig inte i det avseendet. Även om 

det inte finns direkta juridiska hinder så finns det hänsyn som bör tas. 

 

Det delade ledarskapet kan ha olika skepnader, och de påverkar verksamheten på olika sätt. 

Uppsatsens fokus är på samledarskap. Förutom de tidigare nämnda förutsättningarna krävs 

även att verksamheten tar hänsyn till juridiska aspekter vid tillämpning av samledarskap. 
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Överlag så finns det inga juridiska hinder för att använda sig av samledarskap, om det inte rör 

sig om den högsta positionen i verksamheten. När det kommer till verkställande direktörer 

eller generaldirektörer, samt när det rör sig om författningsreglerade ledarskap som berör en 

specificerad verksamhet inom en organisation finns juridisk hänsyn att ta (Öman, 2005). Men 

från och med 1 juli i år 2011, träder en ny skollag i kraft, det som skall uppmärksammas i den 

är speciellt kapitel 2, 9 § samt 10 §. Utdrag ur Svensk författningssamling (SFS), skollag 

2010:800;    

 

”9§ Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor. 

Det pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska ledas och samordnas av en 

förskolechef. Dessa ska särkilt verka för att utbildningen utvecklas.” 

(Skollagen 2010:800) 

 

”10§ Rektorn och förskolechefen beslutar om sin enhets inre organisation och fattar i 

övrigt de beslut och har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i denna lag 

eller andra författningar.”   

(Skollagen 2010:800) 

 

Den nya lagen medför att delat ledarskap inom skolans område inte går att utöva som 

samledarskap. Lagen utrycker att det skall finnas en ansvarig för det pedagogiska arbetet per 

arbetsenhet (SFS, 2010). Andra former av delat ledarskap kan utövas inom skolväsendet bara 

det inte inkräktar på det egna ansvaret över arbetsenheten.  

 

Utöver det är det främst en del normer som kan försvåra, hindra eller skapa ökade risker för 

chefsparet i deras utförande av tjänsten. Det kan röra sig om normer i lagstiftningen eller 

avtalsbaserade normer. Bortsett från vissa tjänster så finns det inga juridiska aspekter som kan 

sätta stop för samledarskap, men det finns otydligheter och oklara ansvarsförhållanden som 

uppstår vid samledarskap som inte finns vid ett traditionellt chefskap. Det kan därför vara bra 

att se över hur till exempel olika avtal med organisationens aktörer är utformande för att 

minska riskerna vid samledarskap (Öman, 2005). 

 

3.5 Hur utvecklingen sker 

Mycket utav tidigare forskning har fokuserat på ledarskap ur individens perspektiv, vilken 

karaktär det är som blir ledare eller chef. Men de senaste åren så har forskningen börjat ta 

ett steg längre och fler börjar undersöka fenomenet delat ledarskap och hur det påverkar oss 

(Ensley et al., 2003).  

 

Det är ett tunt utbud av forskning kring delat ledarskap.  Något som kan tolkas som bristande 

intresse kring fenomenet men bör snarare förklaras med avsaknaden på empiriska bevis som 

lyfter fram delat ledarskap som en mer effektivt form av ledarskap än vad traditionellt 

ledarskap kan åstadkomma (Porras & Robertson, 1992 se Waldersee & Eagleson, 2002).     

 

Inom området management förkommer en rad olika begrepp som till exempel top 

management teams, (förkortat TMT) samt new venture TMT (förkortat NVTMT). På svenska 

skulle det betyda "högsta ledningsgruppen" samt "nya satsningar inom högsta 

ledningsgruppen". Delat ledarskap skall ses som föregångare till möjligheten att utveckla och 

förnya TMT som då leder till NVTMT. Genom delat ledarskap kan vi öppna upp för nya 

nivåer av prestanda inom organisationen (Ensley et al., 2003).  Det har visat sig att det är svårt 

vid tillämpning av traditionellt ledarskap att finna en ledare som besitter den kapacitet som 
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krävs för att klara till exempel komplexa uppgifter, genom delat ledarskap kan ledarna 

komplettera varandra (Misumi, 1985 se Waldersee & Eagleson, 2002).   

 

Att arbeta i team ökar i allt större utsträckning och delat ledarskap kan ses som en djupare 

utveckling av team-baserat arbete (Holmberg & Södergren, 2004). När en enhet arbetar i team 

kan delat ledarskap uppstå, där teamet tillsammans utför ledarskapet och inte av de 

verkställande, det här utvecklas när arbetet är som mest effektivt (Pearce, 1999 se Ensley et 

al., 2003). Det här i sin tur bidrar till mer utrymme för feedback samt motivation att driva 

gruppen framåt, det finns även tydliga samband mellan delat ledarskap och ökad 

prestationsförmåga inom en arbetsgrupp (Ensley & Pearce, 2000 se Ensley et a., 2003). 

Forskning har även visat att ledare i ett team har en högre förmåga kunna guida och 

koordinera under pressade situationer. Studien bygger på traumaräddningsenheter på sjukhus 

som har arbetat i en form med teamledare. Det har även under påvisats att individer som ingår 

i ett team kan anta ledarskapsrollen informellt även i närvaro av den formellt utsedda ledaren. 

Att tillämpa detta perspektiv ger belägg för att effektiva samt väl organiserade team ökar 

prestationsförmågan i och med att det ges utrymme att vid behov att låta fler medarbetare axla 

ledarrollen. Vid sådana här tillfällen kan delat ledarskap bli en följd (Klein et al., 2006). Ett 

parallellt synsätt till delat ledarskap kan vara gemensam vision som är när ett beslut fattas och 

det förmår att skapa ett samförstånd på gruppnivå över vad som skall uppfyllas och som leder 

till att medarbetarna agerar självständigt men i enlighet med det ursprungliga beslutet 

(Amason, 1996).  

 

Vid genomförandet av omorganisering finns det belägg som grundar sig på teori samt 

observationer som visar på att det är lämpligt att använda sig av delat ledarskap vid 

utförandet. En av ledarna bör agera ämnesorienterat, leda i enlighet med den 

omorganiseringen som genomförs, den andra bör ha ett mer relations orienterat ledarskap. 

Tillsammans bidrar det delade ledarskapet till en ökad möjlighet att förändringen kan 

implementeras framgångsrikt i organisationen (Waldersee & Eagleson, 2002). Med den ökade 

komplexiteten som sker i flertal organisationer, blir delat ledarskap nästan ett krav för att 

klara av förvandlingen som organisationen står i skede att göra (O´Toole et al., 2002).  

 

En trend som även blir tydligare med åren är att ta steget ifrån makt som är koncentrerad till 

en person mot att utveckla ledarskap på högre nivåer inom organisationen. Den stora faktorn 

som ligger bakom den här trenden som leder till delat ledarskap på hög nivå har att göra med 

den risk som finns genom att tillförlita sig på en ensam individ; att den ansvarige går i pension 

eller avlider. Det här kan medföra att organisationen går miste om värdefull möjlighet till 

kontinuerlig kapacitet för att nå framgång (O´Toole et al., 2002). För att utvecklas samt följa 

den komplexa verkligheten inom organisationskulturer där det blir allt vanligare med allianser 

krävs det att organisationer har en välutarbetad strategisk vision som ledarna inom det delade 

ledarskapet är väl bekanta med. Det här är väsentligt på alla nivåer av delat ledarskap. Delat 

ledarskap befinner sig inte enbart inom organisationens egen struktur, utan kan även bildas 

organisationer emellan. Allt fler strategiska allianser, nätverk samt koalitioner byggs upp 

(Pearce et al., 2007).  Ett av de tydligaste tecknen på att delat ledarskap blir vanligare, inte 

minst på högre nivå av den hierarkiska stegen, är i samband med stora sammanslagningar. En 

anledning till att det leder till delat ledarskap är för att det just visar att det är en 

sammanslagning och inte ett förvärv när det tillsätts två chefer eller fler beroende på hur stor 

sammanslagningen är (Sally, 2002).  

 

Oavsett hur det delade ledarskapet ter sig, sker det forskning som lägger stor fokus på 

karaktärerna i samarbetet och att det kan avgöra utfallet av framgång eller nederlag med delat 
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ledarskap. Analyserna är oense om hur stor betydelse karaktärsdrag har för den här typen av 

ledarskap. Men återgår vi till att romarna var företrädarna för delat ledarskap så byggdes det 

ledarskapet på tydliga normer, strukturer samt beteenden, som var till stöd för personerna i det 

delade ledarskapet (Sally, 2002).   

 

Nyckelfaktorer att ta hänsyn till är gemensamt urval, kompletterande kunskaper samt 

emotionella riktlinjer och mekanismer för samordnings faktorer som bör identifieras för att 

förbättra möjligheten för ledarna att lyckas. Det kan ses som självklarheter, men tyvärr är det 

inte vanligt förekommande att den här omtanken tas vid delat ledarskap. Det är här forskning 

samt analyser bör lägga fokus, för delat ledarskap är här för att stanna (O´Toole et al., 2002).    

 

3.6 Avslutande kommentar  

En kort reflektion görs här över delat ledarskap innan kommande empirikapitel. 

 

Mycket av den svenska teorin kring delat ledarskap beskriver stilen nästan som det givna 

svaret på tidsbrister, ökad flexibilitet samt kreativitet. De vetenskapliga artiklarna som har 

behandlats är samtliga utförda av amerikanska forskare. Jag upplever en kontrast mellan det 

svenska perspektivet och det amerikanska. Enligt min mening är det svenska synsättet mer 

inriktat på aspekterna kring att relationen skall må bra, medan den amerikanska forskningen 

som jag har tagit del av inriktar sig mer på fördelarna för det resultat ledarskapet kan ge 

företaget. Båda är viktiga aspekter att belysa men framför allt är det intressant att se en 

skillnad som antagligen grundar sig i skilda företagskulturer. En kontrast som Sally (2002) tar 

upp är att en fördel med delat ledarskap kan vara förmågan att utöva ”bad cop/god cop”, på så 

vis kan cheferna utnyttja sin position mot sina medarbetare på ett framgångsrikt vis om 

samarbetet är väl utformat. Men oberoende av de olika tyngdpunkterna är det överlag en hög 

positiv inställning till delat ledarskap. Själv har jag under uppsatsens gång försökt hålla en 

neutral inställning med visst ifrågasättande då jag anser att det bidrar till att kunna ge en bra 

bild i kommande kapitel om analysen.         
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4 Kapitel 4 

4.1 Empirin 

När jag har behandlat de texter som har blivit efter transkriberingen här i empirikapitlet så 

har jag inte lagt någon egen eller teoretisk värdering på materialet. Det kommer i senare 

kapitel. 

 

Här delar jag med mig av den insamlade empirin som nu har blivit empiriska data (Grønmo, 

2004). En kort presentation av de fyra informanterna följs av en kortfattade övergripande 

information om deras arbetsplats för att sedan leda fram till det insamlade resultatet av den 

delvis strukturerade intervjun. Jag gör även en redogörelse för vad den anonyma strukturerade 

delen gav.   

 

4.1.1 Informanterna 

Informant är en person som delger forskaren information angående forskningsobjektet, det 

kan handla om upplysningar om språk, kultur samt levnadsförhållande (NE, 2011). Här ges 

en kort presentation av personerna i uppsatsen. 

 

Med hjälp av mitt egna kontaktnätverk kom jag i kontakt med Mona Korneliusson Fransson 

som är platschef för systemutvecklingsavdelningen med ansvar för ca 1000 medarbetare på 

Volvo IT. Via henne fick jag kontakt med Per Åke Sandström som är managementkonsult på 

Fortos Management Consulting som är ett ”företag” inom Volvo IT. Båda två har arbetat 

länge inom verksamheten och har en gedigen erfarenhet av ledarskap. Korneliusson Fransson 

och Sandström arbetar inte aktivt med delat ledarskap för tillfället, utan är nu i ett traditionellt 

ledarskap. Men de har tillsammans arbetat i delat ledarskap för Volvo IT för ett antal år sedan.  

Korneliusson Fransson har varit delaktig i den delvis strukturerade intervjun, där jag och hon 

träffades på Volvo IT och genomförde intervjun. Sandström har via mailkonversation svarat 

på ett antal av de frågorna som togs upp i den delvis strukturerade intervjun. 

 

Det andra chefsparet är ett par som arbetar aktivet med delat ledarskap och som börjar få lång 

erfarenhet av att leda genom att dela. Det är rektorerna Anders Hurtig och Ingalill Kjellstrand 

på Torpskolan i Lerum. Anledning till att jag vände mig till Lerums kommun var att jag var i 

kontakt med en lärare, Cecilia Pålsson på Skårsskolan i Göteborg, där de tidigare har använt 

sig av en form av delat ledarskap men nu har slutat med. Pålsson informerade mig om att 

Lerums skolor har kommit långt med delat ledarskap. Jag mailade kommunen och Kajsa 

Hellman som är assistent på Sektor Lärande i Lerum svarade och hon hänvisade mig till 

rektorerna på Torpskolan.  

 

Jag hade möjlighet att intervjua Hurtig och Kjellstrand tillsammans på deras arbetsplats, vilket 

gav mig en intressant inblick i deras samarbete på nära håll. Jag fick där chansen att se på ett 

levande sätt hur deras delade ledarskap, eller som de föredrar att kalla det gemensamt 

ledarskap, fungerar. 
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4.1.2 Volvo IT 

”Volvokoncernen är en av världens ledande leverantörer av kommersiella transportlösningar 

med produkter som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och 

industriella applikationer samt komponenter för flygmotorer
4
.”   

 

Volvo IT är en global verksamhet som ingår i Volvokoncernen, och under 2010 uppgick den 

till 5 000 anställda runt om i världen. Genom att kunna leverera IT-lösningar för den 

kompletta industriella processen till kunder, så som produktutveckling, tillverkning, 

försäljning samt eftermarknad, och även erbjuda lösningar för administration. Dessutom 

erbjuder de även olika former av service (Volvo IT, 2011): 

 

 Professionella tjänster – Strategisk styrning av ett IT-konsultbolag  

 

 Managed service – Hålla IT-system igång 

 

 Tjänster för slutanvändaren – Tjänster för effektivitet och produktivitet 

(Volvo IT, 2011, ss 15) 

 

Med kunder i ett 60-tal olika länder uppnådde den globala verksamheten en omsättning på 7,5 

miljarder kronor 2010. Verksamheten har 35 olika kontor runt om i världen, men 

huvudkontoret ligger på Hisingen i Göteborg (Volvo IT, 2011).  

 

4.1.3 Torpskolan 

Lerum är en kommun som har kommit långt ur delat ledarskapsperspektiv. Här arbetar 

rektorerna, verksamhetschefer för förskola samt vissa sektorchefer i delat ledarskap samt 

även kommundirektörerna (Hellman, 2011). 

 

”Torpskolan är belägen i centrala Lerum och organiserad i sex självständiga 

arbetsenheter, vilket har skapat ett lugnt, trivsamt och positivt lärandeklimat med 

engagerad personal och duktiga elever
5
.”  

 

Torpskolan är en högstadieskola med ca 510 elever och 55 anställda (Kjellstrand, 2011) som 

arbetar för att kunna erbjuda elever och lärare en plats med gynnsamt lärandeklimat i en lugn 

och trivsam miljö. Mycket har gjorts för att kunna erbjuda elever och lärare en god 

arbetsmiljö. Med en utarbetad verksamhet som kallas för Trygghetsgruppen arbetar ansvariga 

för elevernas välmående. Gruppen arbetar med elevsamtal samt har ansvar för 

kamratstödjarna som är elevrepresentanter som skall föregå med gott exempel för att 

förhindra utanförskap. Det är inte bara kamratstödjarna som verkar för en sammanhållning 

bland eleverna. Skolan har också introducerat ett nytt ämne, livskunskap för att belysa vikten 

av gemensam värdegrund, attityder och förhållningsätt, och använder sig även av 

aulasamlingar som är till för att få en dialog inte bara lärare och skolledning emellan utan här 

ges även eleverna möjlighet att delta
6
.  

 

 

                                                
4 Volvokoncernen,(2011). Tillgänglig: <volvogroup.com/group/sweden/sv-

se/Volvo%20Group/Pages/landingpagevolvogroup.aspx> [2011-05-01] 
5
 Torpskolan, (2008). Tillgänglig: <lerum.se/Invanarservice/Skolsidor/Torp/Om-Torpskolan/> [2011-04-26]   

6 Torpskolan, (2008). Tillgänglig: <lerum.se/Invanarservice/Skolsidor/Torp/Om-Torpskolan/> [2011-04-26]   
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4.2 Delat ledarskap på Volvo IT  

Intervjun gjordes 2011-05-01 på Mona Korneliusson Franssons kontor på Volvo IT i 

Göteborg. En intervju via mail med Per Åke Sandström fortlöpte mellan 2011-05-02 – 2011-

05-05. Det som presenteras här är endast information som framkom genom den delvis 

strukturerade intervjun. 

 

Det är några år sen Korneliusson Fransson och Sandström var verksamma i det delade 

ledarskapet, ca 10-12 år sedan nu. Men det märks inte under intervjuns gång, svaren på 

frågorna och våra dialoger kring deras samarbete känns nära. Efter att de arbetade 

tillsammans har de gått åt skilda håll inom Volvo IT. Sandström har bland annat jobbat som 

chef i olika nivåer och som expertutredare, men är nu Managementkonsult, och Korneliusson 

Fransson som hon själv utrycker det gick vidare på chefsspåret och är idag platschef för den 

största organisationen inom Volvo IT.  

 

Självklart fanns det förväntningar på att ingå i det delade ledarskapet. Sandström såg det som 

intressant och spännande att få testa något nytt, och tänkte att det fanns bra potential i ett delat 

ledarskap. För Korneliusson Fransson var det framförallt att inte behöva känna sig ensam, då 

det var hennes första chefs jobb och den största utmaningen med att bli chef för henne var just 

ensamheten och det kändes skakigt utifrån det perspektivet. Sen skulle hon bli chef över sina 

tidigare kollegor, vilket kändes tufft. Men nu fick hon chansen att gå in i det med någon som 

hon kunde dela ansvaret med. De största förväntningarna var att det inte skulle bli så utsatt 

och att ha någon att bolla med, någon att prata med när hon nu inte kunde vara lika öppen på 

avdelningen. 

 

”Så det kändes väldigt bra faktiskt.”    

(Korneliusson Fransson, 2011) 

 

Båda två arbetade på Volvo IT som projektledare/teamledare innan samarbetat startade, som 

började med anledning av att en stor systemförändring skulle ske. Alla gamla system skulle på 

sikt bytas ut till ett helt nytt system, SAP. Det uppskattades att det skulle ta ca fem år att gå 

från det gamla till det nya. Korneliusson Fransson och Sandström blev tillfrågade om de var 

intresserad att söka den delade tjänsten. Det som skulle delas var en stor avdelning med ca 50-

60 medarbetare, den avdelning som Korneliusson Fransson för tillfället arbetade i. Den 

nuvarande chefen skulle gå vidare och Volvo IT såg ett behov av att behöva dela upp 

avdelningen i två grupperingar, det var för mycket för en chef. Men de ville ändå försöka 

hålla ihop avdelningen ett tag till, som ett alternativ till att dela upp den. Ett upplägg gjordes 

över hur delningen skulle se ut, de sökte och efter den vanliga processen som krävs för att 

kunna bli tillsatt som chef på Volvo blev de båda befordrade. En uppdelning gjordes med ca 

25-30 medarbetare i varje grupp. Den ena gruppen arbetade med det gamla systemet och den 

andra med de nya under övergångsperioden.  

 

”Viktigt att hålla ihop det så att ALLA var med på den här resan, det tror jag folk 

upplevde som något positivt…”  

(Korneliusson Fransson, 2011) 

 

Det var en fördel ansåg hon att de hade möjlighet att hålla ihop avdelningen, och hon 

förmodar att på det sättet som de hade delat upp det, att varje grupp hade en tydlig chef bidrog 

till att de flesta medarbetaren ändå såg positivt på förändringen. Det var inte bara personalen 

de delade upp utan även verksamheten. Båda hade eget ansvar över den egna 

personalgruppen, men de hade delat upp det interna och externa arbetet mellan sig. Sandström 
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hade hand om det externa arbetet, det som var utåtriktat och framåtriktat med att ta hand om 

kunder och de projekt som pågick. Korneliusson Fransson hade ansvar för allt internt arbetet 

så som ekonomin. Det var en tydlig uppdelning som passade dem bra, och fram för allt så 

antar hon att det gav en bra och tydlig bild till medarbetarna. Men även om de hade en tydlig 

uppdelning så stämde de av med varandra, det var därför viktigt att de fungerade ihop. 

Korneliusson Fransson uttryckte det som så att det delade ledarskapet kan liknas vid ett 

föräldraskap där det krävs tydliga riktlinjer för att föräldrarna inte skall spelas ut mot 

varandra. Viktigt att vara väl avstämda med varandra samt att de informella relationerna 

fungerar. Det är ett måste att båda är lika prestigelösa för att det inte skall bli en tävling eller 

att chefspersonerna spelar ut varandra. Korneliusson Fransson nämner också att de 

kompletterade varandra. De var olika och hon anser att det var därför uppdelningen funkade 

så bra. 

 

”Olika men lika prestigelösa.”  

          (Korneliusson Fransson, 2011) 

 

Även Sandström tar upp vikten av prestigelöshet, kompletterande personligheter och den 

tydliga uppdelningen som förutsättningar för det delade ledarskapet. Men också att ha en 

gemensam målbild och utöver det så måste acceptans finnas. 

 

”Management- och företagskultur som vill acceptera och förstå ett annorlunda 

upplägg.”  

(Sandström, 2011) 

 

Likheter återfanns även i deras ledarstil. De var prestigelösa och väldigt involverade. Hade 

förmågan att involvera och lyssna innan ett beslut fattades så att alla fick möjligheten att yttra 

sin åsikt och känna att den spelade roll. Båda är kommunikativa och har nog lätt att inspirera 

och få med sig människor, och få dem att känna att dem är med i helheten. Korneliusson 

Fransson menar att det var det som utmärkte dem, att kunna involvera och kommunicera. Det 

var inte så överdrivet formellt eller strukturerat. Inget hieratiskt ledarskap, utan mer 

informellt.    

 

Det som är intressant med det här paret är att de har tagit steget ifrån delat ledarskap vilket har 

givit dem tid att reflektera. Korneliusson Fransson och Sandström ser på det delade 

ledarskapet som de hade som en positiv erfarenhet. Sandström ser det även som att det finns 

stor outnyttjad potential i den här formen av ledarskap och att den kan effektivisera nyttjandet 

av olika chefers styrkor. Det bidrar även till att viktiga beslut diskuteras igenom innan de 

fattas. Dock förmodar han det kan vara svårt att genomföra det här i en hierarkisk 

organisation, men om det går så bidrar det till en mer kreativ organisation och möjligheten att 

platta till den, minska pyramiden.  

 

Korneliusson Fransson pratade mycket om tydligheten som en av faktorerna till att det kan 

vara svårt att genomföra. Ser hon till den organisationen hon leder idag med ca 1000 

medarbetare menar hon att det kan bli svårt att få en tydlighet både uppåt och neråt i leden. 

Detsamma gäller även för hennes egen tjänst, hon förmodar att hennes chef som är ansvarig 

för samtliga på Volvo IT vill ha en som han kan förlita sig på och som har ansvaret om något 

skulle ske. Men hon har många gånger funderat på om de inte skulle ha delat ledarskap på 

vissa utav de 6 avdelningschefernas tjänster då vissa är väldigt stora. Men de har alltid funnit 

en annan lösning, till exempel att avdelningschefen får en assistent eller att en gruppchef får 

en mindre grupp för att kunna hjälpa till och avlasta avdelningschefen. Den stora anledningen 
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är just att hon känner att det skulle bli svårt med tydligheten. Både för hennes del men också 

för de andra avdelningscheferna. Hon behöver känna att det finns någon som tar ansvar, det 

blir lite mer luddigt och otydligt med delat ledarskap. Hon har även innan intervjun hört sig 

för på Volvo för att se om dem använder sig av delat ledarskap på någon chefstjänst, det gör 

de för närvarande inte vad hon kan finna. Men en stor organisation som bedriver olika projekt, 

där finns det delat ledarskap. Som projektledare är du mer utsatt för stress på grund av att du 

har en deadline på ett helt annat sätt än vad en chef har, därför arbetar de mycket med 

stresshantering för projektledarna. De har två ledare just nu över ett stort projekt som bedrivs 

på hög nivå, tidigare var det en projektledare men han gick tyvärr in i väggen så de valde att 

tillsätta två nya istället för en. De har en tydlig uppdelning som de anser fungerar jättebra, de 

har även haft en presentation för Korneliusson Fransson och hennes ledningsgrupp om 

fördelen med att kunna dela på det ansvaret, att vara två som tacklar problemen. Det känns 

som att det är det Korneliusson Fransson menar, att det är en bra lösning i ett tufft projekt som 

är tidsbegränsat men det är svårt att få tydligheten i ett chefskap som fortlöper på ett helt 

annat sätt.                     

 

Efter avslutad intervju med både Korneliusson Fransson och Sandström upptäcker jag att det 

finns två nyckelbegrepp när de pratar om det delade ledarskapet och det är prestigelöshet samt 

tydlighet. Andra viktiga aspekter nämns också, men återkommande är just dem två orden.  

 

4.3 Delat ledarskap på Torpskolan 

Intervjun gjordes 2011-05-05 på Anders Hurtig och Ingalill Kjellstrands kontor på 

Torpskolan i Lerums kommun, det som presenteras här är endast information som uppkom 

under intervju tillfället. 

 

Hurtig och Kjellstrand är i början av sitt delade ledarskap som rektorer på Torpskolan, men 

båda har sedan 2003 varit aktiva med arbetat på det här sättet. Det var 2003 som Lerums 

kommun drog igenom att rektorstjänsterna skulle vara delade, några år därefter är det delat 

ledarskap på samtliga chefspositioner inom kommunen. 

 

Det intressanta med den här intervjun förutom den givande dialogen, var att jag hamnade mitt 

uppe i deras ledarskap. När jag kommer till skolan på avsatt tid för intervjun så är Hurtig 

försvunnen och Kjellstrand har ett akut ärende som hon måste ta i tu med. Jag slår mig ner i 

personalrummet i hopp om att vi inte skall behöva ställa in intervjun, samtidigt som jag har 

full förståelse för situationen. Efter ett tag är Kjellstrand klar men Hurtig är fortfarande 

försvunnen, men vi bestämmer oss för att börja med intervjun så får han komma när han kan. 

 

Kjellstrand blev till en början vikarierande rektor på Torpskolan 2001, efter att ha varit lärare 

på skolan i några år (normalt så finns det en policy om att inte bli rektor på sin egen enhet då 

det kan vara svårt att bli chef över gamla kollegor). När hon började som rektor var det rektor 

och skolledare eller rektor och biträdande rektor fram till 2003. Sen blev det gemensamt 

ledarskap som hon vill kalla det då det beskriver mer hur de leder, de delar egentligen inte på 

ledarskapet. Det de delar är ansvarsbiten över eleverna, som är deras huvuduppdrag. Varje 

elev skall veta vem deras rektor är, och händer det något så är det den ansvariga rektorn som 

skall ta det. Sen har de delat upp arbetslagen, 3 stycken var har dem.  

 

Hurtig sticker in huvudet genom dörren, och informera att han måste ta i tu med en sak innan 

han kan komma, Kjellstrand skrattar lite och berättar för Hurtig att hon var tvungen att ta en 
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sak förut. Det visar sig att det vet han redan, han är nämligen inne i ”del två” av det ärendet, 

och att han kommer att fortsätta utifrån hennes planering. 

 

Kjellstrand tycker att det är bra att han fortsätter där hon avslutat och skrattar, det är lustigt att 

det sker när vi sitter och pratar om att dela. I sådana här lägen är det skönt att vara två, hon 

hade ingen aning om att Hurtig hade kommit in i ärendet och skrattar lite.  

 

”Det kan vara en styrka, men också en fara om man inte känner varandra tillräckligt 

bra…”               

(Kjellstrand, 2011) 

 

Att kunna gå in i varandras ärenden är en styrka enligt Kjellstrand när de som ingår i 

ledarskapet känner varandra tillräckligt väl så att de hanterar ärendet på samma sätt. När det 

kommer till det pågående ärendet är hon inte orolig, hon och Hurtig känner varandra även om 

de bara har jobbat sen i höstas så gick de rektorslinjen tillsammans samt att Hurtiga har 

arbetat som rektor inom kommunen innan. Hon nämner att Hurtig valde att komma till 

Torpskolan, och att det finns en fara i att inte vara noga med hur samarbetat sätts ihop. Det är 

viktigt att hitta olika styrkor och kunna komplettera varandra. 

 

Kjellstrand berättat att vara rektor är en utsatt tjänst, det är en mittemellan chef och det är 

tufft. Rektorskapet är komplext, att kunna räcka till inte bara till personalen utan även till 

elever och föräldrar. Det kan ibland bidra till många möten, många tuffa möten och då är det 

skönt att ha någon att bolla med. Det är skönt att slippa vara ensam med det, det är så många 

saker som skall hinnas med. När vi pratar om att vara ensam kommer vi in på den nya 

skollagen som träder i kraft 1 juli 2011(se Kapitel 3, rubrik; Juridiska aspekter ), och hur den 

kan komma att påverka arbetet. Hurtig och Kjellstrand har haft många möten angående den 

nya lagen, och hur de skall lägga upp det. Lagen är egentligen den samma menar Kjellstrand, 

den har bara blivit tydligare.  

 

”Men skulle Torpskolan ses som en skolenhet, så skulle det innebära en rektor och i så 

fall en biträdande rektor och det begreppet finns inte i Lerum längre.” 

(Kjellstrand, 2011) 

 

Torpskolan är en sådan stor skola att det är svårt att vara ensam rektor fortsätter Kjellstrand, 

och det viktigaste med skollagen är att det finns tydlighet mot föräldrar och elever om vem 

som är rektor. Lagen säger ingenting om att det i det löpande vardagsarbetet som till exempel 

fastighet och arbetsmiljö, så som Hurtig och Kjellstrand har det idag, det är det pedagogiska 

ansvaret över eleverna som skall vara tydligt.  

 

Kjellstrand var ju med i uppstarten av delat ledarskap på Torpskolan och hon minns att 

personalen och även facket hade sina farhågor över det delade ledarskapet. Det tog lite t id 

innan de accepterade det fullt ut, men det jobbigaste har nog varit att de har bytt så många 

gånger antar hon.  

 

Det här året får bli en "inkörningsperiod", så får de se sen hur de delar upp det. De har lite 

olika intresseområden som Kjellstrand ser som en fördel när arbetet skall delas upp. Just nu är 

det bara deras elevärenden som de sköter själva, men om det skulle behövas så kan de alltid ta 

hjälp och råd av varandra.  Många av besluten fattas i samråd, men alla små beslut går inte att 

förankra, därför har Hurtig och Kjellstrand en gemensam policy i och med att alla anställda är 
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under samma tak, det kan handla om kompledighet eller semester. Det finns alltså en 

gemensam ståndpunkt så att alla beslut inte behöver förankras.    

 

Vi hinner komma in på vad som gör ett delat ledarskap lyckat när Hurtig är klar och har 

möjlighet att göra oss sällskap.  

 

De tar upp vikten av att ha bra kommunikation och dialog, så att en inte hamnar efter, samt att 

trivas ihop. Prestigelöshet och lyhördhet är viktigt, att kunna lyssna in varandra och stötta när 

det behövs. Kjellstrand kan se att de är lika på vissa sätt men att de även är lite olika, hon 

påpekar att vara för lika kan vara en fara. Kjellstrand tar upp ett exempel ur ett tidigare 

samarbete där de var olika och det gick ut över personalen, den ena kunde säga något till 

personalen som inte var förankrat hos den andra. Hon anser att det är viktigt att ge tydliga 

signaler. Att de är en man och en kvinna anser hon är en fördel, då det på per automatik bidrar 

till olikheter, samt att det ger en bra bild till eleverna. Hurtig nämner lojalitet och 

trovärdighet, och Kjellstrand nämner vikten av kommunikation igen. 

 

”Du såg ju ett tydligt exempel, här händer någonting i Ingalills arbetslag och jag går in 

i det så är det otroligt viktigt att ta situationen. Men att inte ge några löften utan det 

måste komma utifrån deras relation. Sen gör vi en snabb av checkning och så äger 

Ingalill situationen igen.”      

(Hurtig, 2011) 

 

Att kunna ha möjlighet att göra så här visar att de båda två känner en trygghet från 

personalen. Hurtig menar att det har att göra att de är tydliga i sitt ledarskap, personalen vet 

att det inte blir dubbla budskap. Kjellstrand nämner att här är de lika, båda anser att det är 

viktigt att ta akuta ärenden med en gång. Hurtig berättar att han har haft ett ”getingbo”, och då 

har Kjellstrand gått in och tagit vissa saker utan att ens han har behövt be henne om hjälp, det 

är styrkor i det delade eller gemensamma ledarskapet. Vi kommer åter in på att de väljer att 

kalla det för gemensamt ledarskap, och båda är överens om att det beskriver mer deras 

samarbete, som de har nu. Skollagen kommer på tal igen i samband med det och Hurtig 

förklara vad de skall nå framtill för att följa lagen. 

 

”Ett tydligt väl avgränsat ansvarsområde men med gemensamt ledarskap så att 

föräldrar, elever och personal vet vem deras rektor är.” 

(Hurtig, 2011) 

 

Det skall bli tydligare i hela Lerums kommun. I kommunen finns det en rektor som har fått i 

uppdrag att stötta ledarteam, Hurtig berättar även att han och Kjellstrand fick bekräftat igår att 

de bör fortsätta som de gör, en fördel är nog att de är trygga som rektorer och har 10 års 

erfarenhet.  

 

När vi börjar prata om ledarstilar beskriver de först sin egen. Kjellstrand ser att hon har 

utvecklat en tydlighet, gentemot vad hon hade innan, hon är snabb men har en förmåga att 

lyssna in. Hurtig flikar in att hon är en snabbgörare och att hon har mycket i huvudet som han 

skulle vilja tanka ur och få ner det på papper. Som ny på en skola med 500 tonåringar menar 

han att det är viktigt att veta rutinerna, för sådan är han. Han har ett visst kontrollbehov men 

som han har lyckats slippa av med åren, lärt sig delegera och är lugn. 

 

”Att vara en god ledare, gott föredöme och våga vara chef.”  

(Hurtig, 2011) 
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Det är tre ledord som Hurtig plockar fram ibland, och som han har som ambition att leda efter. 

Kjellstrand håller med om att det är viktigt att våga vara chef. De pratar om att det är svårt att 

vara alla till lags, och att det är en mognadsprocess. Ibland är det även viktigt att skilja på 

ledare och chef, vissa situationer kräver att du är chef och att du är tydlig.  De anser att det de 

har gemensamt är att de lyssnar in väldigt mycket för att få synpunkter, ibland kanske 

personalen blir lite trött på att de alltid vill ha deras åsikter. Men Hurtig och Kjellstrand anser 

att det är viktigt med delaktighet så att de vet att det beslut dem fattar kommer att genomföras. 

Även fast de bara har samarbetat ett kort tag så upplever de att de har fått en bra gemensam 

ledarstil.  

 

Av en slump så kommer vi in på att alla inom Lerums kommun har handledning av en 

psykolog i KBT (kognitiv beteendeterapi). Tanken är att alla skall använda sig av den 

tilldelade handledaren, om alla gör det är osäkert. Hurtig och Kjellstrand är nöjda med sin 

handledare och att de har den möjligheten. Här ges det utrymme att diskutera och utforma hur 

de skall gå tillväga med bland annat utformningen av att ge varandra feedback. Skulle det 

uppstå något problem dem emellan så är handledningen till hjälp. Tanken är att de skall gå på 

mötena tillsammans, men skulle någon av dem vilja gå själv så är det okej. Men både är 

överens om att det skulle kännas konstigt.    

 

”Då har man inte det öppna förtroendet för varandra, och då kan det vara illa.”      

(Kjellstrand, 2011) 

 

Då finns det bättre tillvägagångssätt att reda ut ett problem, utan att undergräva varandra, det 

anser de båda två.  

 

Hurtig och Kjellstrand är båda två medvetna om att de har en del att finputsa innan de har det 

gemensamma ledarskap som de är utefter, att få lite mer struktur och tydlighet samt ta tillvara 

på de avsatta tiderna de har i sin kalender för att samtala med varandra. Det kan vara att låsa 

in sig på kontoret eller ta en långlunch, men att bli bättre på att prioritera den gemensamma 

tiden för det är viktigt för verksamheten.    

 

På frågan om de anser att det är en fördel att hela kommunen använder sig av delat ledarskap 

så menar de inte att det påverkar deras arbete, de är så pass erfarna i det de gör. Det bidrar nog 

däremot till en tydlig bild i samhället, att det är så här de gör i Lerum.  De anser heller inte att 

ett delat ledarskap ger mer tid, däremot bättre balans mellan jobb, fritid och hem.  

 

”En sak är viktig att vi inte har prestationskrav inför varandra, att ens arbetstid ser 

olika ut och det är okej.”   

(Hurtig, 2011) 

 

Under intervjuns gång så märks det inte att det bara är ungefär ett halvår sen Hurtig och 

Kjellstrand påbörjade sitt samarbete. Att de båda har stor erfarenhet av att dela sen tidigare 

märks, de känns rutinerade och målmedvetna med vad de vill uppnå tillsammans. Kjellstrand 

är inne på sitt fjärde samarbeta och vill inte byta igen. Hurtig har även han olika erfarenheter, 

han har bland annat ingått som rektor på en skola med två andra rektorer, vilket det också 

hade sina fördelar. Men han föredrar nog att vara två, det svår när det är tre är att få ett bra flyt 

i den kommunikativa delen.      
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Nyckelbegrepp som återkommer under intervjuns gång med Hurtig och Kjellstrand är främst 

gemensamt ledarskap, tydlighet och kommunikation. Sen märks det även av att lojalitet är 

något de lägger stor vikt på.   

 

4.4 Informanterna blir respondenter   

Det är den anonyma delen som kommer att presenteras här för att ge en den mer personliga 

bilden av samarbetet. Inga namn kommer att kopplas till det som redogörs.  

 

Det är ett positivt intryck respondenterna har av det delade ledarskapet. Möjligheten att få 

ingå i en form av team där de inte upplever ensamheten och att ha någon att bolla idéer med 

ses som starka fördelar. Att kunna vara två när det blir tufft och att vara två gör att 

arbetsgruppen blir mindre utsatt vid frånvaro. 

 

”Att kunna stå upp tillsammans då det blåser” 

 

Att öppenhet är viktigt för att kunna leda tillsammans, inte minst för att kunna tackla interna 

problem sinsemellan. Att våga ta i de svåra bitarna, och reda ut dessa innan det blir en stor 

konflikt, och att tillåta varandra att ta upp sådant som inte känns bra inom samarbetat. 

 

”Öppenhet, och ärliga diskussion”     

 

Inflytandet över arbetsgruppen är svår att få en bild över, och det märks. Det kan påverkas av 

hur uppdelningen ansvarsområdena ser ut samt hur styrkorna och hur de kompletterar 

varandra ser ut. Även om en önskan är att alla i arbetsgruppen skall se de båda personerna i 

chefsparet som jämbördiga kan detta ibland vara svårt att uppnå. 

 

”Jag” 

 

Precis som med mycket annat finns det inte bara fördelar med delat ledarskap. Risken för att 

bli illojala, otydlighet i ledarskapet och lång beslutsprocess är sådant som påverkar negativt. 

Samt att inte se vikten av att kunna vårda samarbetet, utan att bara köra på, eller bli placerade 

ihop på måfå. Det finns också en oro om att det kan uppstå en inbördes tävlan i samarbetet.  

 

”Slarvigt uttryckt, delat ledarskap är inget ledarskap” 

 

För att det delade ledarskapet skall bli så optimalt som möjligt behövs visa egenskaper. Att 

vara ärlig, tillit, rak och tydlig. Kunna vara lyhörd och inte konkurrera med varandra. Ha 

samma grundvärderingar i ledarskapet, samsyn och att vara prestigelös och kunna ha empati.  

   

”Olikheter berikar, samtidigt måste man vara eniga i budskapet utåt” 

 

Delat ledarskap kräver visa förutsättningar, och uppfylls förutsättningar så finns det överlag få 

nackdelar. 

 

”Ser sådana fördelar med delat ledarskap” 
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5 Kapitel 5  

5.1 Analys 

Analysen bygger på den teorin som presenterats samt den insamlade empirin från två skilda 

samarbeten.  

 

Jag kommer att börja med att ställa de empiriska data i kontrast till teorin och forskningen 

som är gjord kring delat ledarskap, för att smalna av det till min reflektion över min 

frågeställning för att se om jag fann klarhet i det jag hade som mål att undersöka.  

 

Informanterna tillhörde två helt skilda organisationer, det ena paret har avslutat sitt samarbete 

och det andra är mitt i upp starten av sitt. Deras egna referensramar hade en påverkan på den 

information som de delgav mig. Rektorerna hade en lång erfarenhet att delat ledarskap bakom 

sig, avdelningscheferna har en lång erfarenhet av traditionellt ledarskap sen de avslutat sitt 

samarbete och gått vidare. Det gav en viss nyansering i intervjuerna som var intressant att få 

att del av.  

 

5.1.1 Vilken typ av delat ledarskap 

Går det att placera in de fyra informanternas i ett av dem fyra formerna av delat ledarkap 

som arbetsinstitutionen presenterat, eller hade cheferna en egen variant.   

 

Teorin visar tydligt att det finns olika sätt att tillämpa delat ledarskap på. Arbetslivsinstitutet 

nämner fyra sätt, samledarskap, funktionellt ledarskap, matrisledarskap och skuggledarskap 

(Arbin, 2005). Att försöka placera in de deltagande chefsparen anser jag är svårt, även om det 

finns tydliga linjer att gå på när det gäller de här fyra varianterna. Döös, Wilhelmsson och 

Backström (2010) nämner uppgiftsperspektivet till hjälp för att kunna reda ut hur det delade 

ledarskapet ser ut, där tar de upp två (se figur 3.2) grundmodeller som visar hur det kan se ut.     

              

                                  
Figur 5.1. Grundmodell 2 utifrån Volvo IT:s delade ledarskap (Baserat på Döös et al., 2010, 

ss 33).  

 

Avdelningscheferna tog en avdelning och delade upp personalen mellan sig och hade eget 

ansvar över dem, sen drog de en tydlig linje i uppdelningen av arbetsuppgifterna. 

Korneliusson Fransson hade det interna ansvaret och Sandström det externa. De förankrade 

ändå väldigt mycket hos varandra, men de hade en tydlig uppdelning i ansvarsområden och 

arbetsuppgifter. En variant av funktionellt ledarskap, det finns tydliga uppdelningar i 

personalstyrkan och arbetsuppgifterna. Deras arbetsuppgifter var beroende av varandra i och 
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med att den ena hade internt och den andra det externa ansvar men deras befogenheter var de 

samma.   

                
Figur 5.2. Grundmodell 2 med en viss justering utifrån Torpskolans delade ledarskap 

(Baserat på Döös et al., 2010 ss.33). 

 

Rektorerna hade även de gjort en tydlig uppdelning av personalen, men de kunde gå in i 

varandras ärenden, de hade däremot inte än fått en tydlig uppdelning av arbetsuppgifterna än 

utan är nu båda involverade i det mesta. Utifrån det här perspektivet skulle jag vilja påstå att 

de har en egen variant av kärnan samledarskap. En förändring är på gång, där det kommer att 

bli tydligare upp delat. Det kommer att bli ett gemensamt ledarskap som rektorerna vill kalla 

det. Att de på kortsikt kunnat bli samspelta, anser jag med det att de är på god väg att utveckla 

den samförståndskommunikation som Sally (2002) tar upp. Utifrån det så förmodar jag att 

även om de kommer att göra tydliga avgränsningar så kommer de genom sin syn på sitt 

gemensamma ledarskap och hur de kompletterar och stärker varandra alltid att ligga nära en 

egen variant av samledarskap. Med hänsyn till den nya skolagen som träder i kraft i år (2011) 

så kommer rektorer inte att kunna uppnå samledarskap. Det är därför nödvändigt att se till 

andra alternativa former som är så när samledarskap de kan, men som följer lagen. I det här 

fallet så utvecklar Lerums kommun gemensamt ledarskap, som kan ses som ett alternativ till 

samledarskap. En möjlighet att samarbeta nära och kunna ta hjälp av varandra inom lagens 

gränser.     

 

5.1.2 Förutsättningar i praktiken 

Även om teorin säger en sak så är det inte alltid att den stämmer i praktiken, 

förutsättningarna kan se helt annorlunda ut när det delade ledarskapet skall utövas på riktigt.  

 

Lambert-Olsson (2004) tar upp 13 punkter som han anser krävs för att ledarskap mellan minst 

två personer skall bli lyckat. Holmberg och Söderberg (2004) tar upp vikten av att bli 

samspelta och att tidigt ta fram en modell som ledarskapet skall bygga utifrån, de bygger sin 

bild av vad som är viktiga förutsättningar på sina egna erfarenheter. Bushe (2010) nämner 

ärlighet och öppenhet som två viktiga krav för att ingå i en relation oavsett konstellationen av 

den. Prestigelöshet, förtroende och gemensamma värderingar är viktiga enligt Döös, 

Wilhelmson och Backström (2010), vilket många av de andra författarna är överens om. 

Pearce, Conger och Locke, (2007) anser att en av de främsta förutsättningarna är att ha en 

strategisk vision av vad organisationen vill uppnå och som ledarna är väl bekanta med. 

O´Toole, Galbraith och Lawlwe (2002) tar upp olika nyckelfaktorer för att förbättra 

förutsättningarna som till exempel kompletterade kunskaper och emotionella riktlinjer. Sally 

(2002) tar upp att forskning kring om det bara är visa karaktärer som bör ingå i delat 

ledarskap har gjorts, men menar på att det är inte den viktiga aspekten, utan snarar att det 
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finns stöd för de personligheter som ingår i ledarskapet. Sammanställs det här så finns det en 

bra grund för att förstå vilka förutsättningar som krävs för att kunna tillämpa delat ledarskap.  

 

Mina ledarpar som jag har intervjuat har haft olika förutsättningar för att lyckas, eller till att 

inte lyckas. Men det de har gemensamt är att de i många fall har haft en ömsesidig syn på vad 

som är viktigt för att kunna lyckas. Prestigelöshet, komplettera varandra, inte ha enskilda 

prestationskrav och en tydlig avgränsning anser de alla fyra vara viktiga faktorer. Att de som 

ingår i ledarskapet tillsammans är tillräckligt olika, men till viss del lika så att de tillsammans 

kan skapa en bra relation med kompletterande styrkor.  

 

Sen finns det skillnader i deras sysätt på förutsättningar som jag kan anse ha att göra med de 

olika typerna av verksamhet de är verksamma i. För rektorerna som arbetar på en kommunal 

skola där hela kommunen aktivt arbetar med delat ledarskap, pratas mycket om 

förutsättningarna på det personliga planet mellan de som skall ingå i samarbetet. Paret som 

var avdelningschefer på Volvo IT, ansåg att viktiga förutsättningar för att det delade 

chefskapet skall fungera är bland annat att företagskulturen samt chefer i ovanstigande led 

skall acceptera ledarskapet. Jag antar att en bidragande faktor till det skilda synsättet på att se 

till hur organisationen som helhet och hur den kan påverkas av delat ledarskap är att 

avdelningscheferna var verksamma inom ett vinstdrivande företag som bland annat skall vara 

konkurrenskraftigt. De har även en annan backgrund i sitt ledarskap som påverkar deras 

perspektiv. Tjänsterna som rektor är utsatta för påtryckningar från olika håll att skapa en 

attraktiv skola och trevlig arbetsmiljö. Däremot har de förmodligen inte samma typ av 

prestationsmål och resultat som i ett företag som omsätter pengar, vilket sätter andra krav på 

en chef.  

 

Avdelningscheferna pratar mycket om att få det tydligt, det gör rektorerna med men här är det 

en tydlighet uppåt också som måste fungera. I rektorernas fall har de även en fördel som jag 

ser det till att hela kommunen arbetar med delat ledarskap, rektorerna själva kan inte se att det 

är har en direkt påverkan på deras ledarskap, men håller med om att det ger en tydlig bild i 

samhället. Jag förmodar att det är inte bara i samhället det blir en tydlig bild utan inom hela 

organisationen Lerums kommun. Deras erfarenhet av att arbeta med delat ledarskap på olika 

nivåer bidrar nog till en större samförståelse kring hur ledarskapet ser ut och vad som kan 

förväntas av det. Att de som är verksamma i delat ledarskap i Lerums kommun även har 

möjlighet till handledning visar tydliga tecken på att kommunen har förstått komplexiteten i 

att ha minst två individer vid ansvaret.                        

 

Mycket utav förutsättningarna som teorin och forskningen tar upp för att nå framgång märks i 

praktiken att det krävs. Det är stora kontraster mellan avdelningschefernas förutsättningar mot 

rektorernas. För rektorernas del så är det så deras form av ledarskap kommer att se ut 

framöver, (om inte den nya skollagen kommer att påverka för mycket) medan för 

avdelningscheferna var det ett ledarskap som inte var tänkte att hålla under en längre tid och 

hade inte den styrkan i förutsättningar runt om sig som rektorerna har (jmf Lambert, 2004). 

  

5.1.3 Ledarstil i praktiken 

Går det i delat ledarskap att urskilja en generell ledarstil som uppstår eller krävs när ett 

samarbete i ledarskap bildas. 

 

Northouse (2001) beskriver utifrån the Managerial Grid (se figur 3.1) fem olika varianter av 

ledarstilar, Authority-Compliance (9, 1), Country Club Management (1, 9), Impoverished 
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Management (1, 1), Middle-of-the-Road Management (5, 5) och Team Management (9, 9). 

De har precis som Northouse (2001) och Egidius (2008) tagit upp hur ledarskapet utformats 

och utvecklats. Jag har de här som grund för att reda ut om det går en möjlighet till att kunna 

se en ledarstil.  

 

Paralleller i dem två olika parens ledarskap kan dras till att de båda involvera sina medarbetar 

för att kunna sammanbind åsikterna med besluten som görs. Kommunikation finns hos de 

båda för att ledarskapet skall kunna drivas framåt. Här bör även deras personliga egenskaper 

samt vad dem anser är viktigt hos den de delar med tas in. I och med forskningen som bland 

annat Northouse (2001) tar upp så finns det vissa beteendedrag hos ledare som påverkar 

ledarskapet.  

 

Ledarstilen som förmodligen behövs, grundad utifrån den studien som har gjorts: Är öppen 

och tydlig, med uttryckliga riktlinjer och samspelthet, en grundsyn som delas av de som ingår 

i ledarskapet och som genomsyrar ledarskapet. Att bilda en enad front där det är tydligt vad 

båda vill uppnå både internt samt externa.  

 

Utifrån det så kan en slutsats dras att det är svårt att finna en ledarstil inom delat ledarskap 

som går att placera i ett fack. Däremot kan en grund till ledarstilen uttydas som kommer att 

vara rätt så snarlik oberoende av vilka samarbeten som undersöks. Det grundar sig i att 

förmodligen så är vissa personer mer lämpade för att ingå i den här formen av ledarskap än 

andra. Vi har olika ambitioner, drivkrafter, egenskaper som jag anser gör oss mer eller mindre 

lämpade till att dela. Cheferna i den här studien pratar mycket om att vara prestigelös och att 

inte ha en inbördes tävlan, att kunna ha empati och förståelse för varandra. Jag antar att det 

här är personlighetsdrag med omtanke om relationer på ett högre plan än en traditionell ledare 

har vilken har hög tävlingsinstinkt och drivs att prestigen i att vara chef (jmf Holmberg & 

Söderberg, 2004). Motsatsen till den karaktär som någon av de fyra informanterna anser sig 

besitta. Det är en form av team som de här ledarna ingår i och de skall ha ett gemensamt 

perspektiv på den ledarstil som skall användas för att driva medarbetarna framåt. Det krävs 

för att kunna ha hänsyn och visa respekt för varandras åsikter.   

 

Att placera in det delade ledarskapet på the Managerial Grid blir svårt men det skulle enligt 

min mening hamna någonstans mellan Country Club Management (1, 9), Middle-of-the-Road 

Management (5, 5) och Team Management (9, 9), och det är ingen tydlig struktur, men det 

visar på ett grundperspektiv som är viktigt, en välmående arbetsgrupp som leds av samspelta 

ledare. Som av olika anledningar är i behov av att tydlighet uppnås, och som bidragande 

faktor innebär sökandet efter en form av auktoritet i viss bemärkelse.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

44 

6 Kapitel 6  

6.1 Slutsats av studien 

I det här kapitlet går jag igen vilken slutsats jag har kunnat dra utifrån problemformuleringen 

samt syftet med studien.  

 

Studiens syfte var att gestalta delat ledarskap ur ledarnas perspektiv utifrån den ställda 

problemformuleringen som ställdes i början av uppsatsen. Där presenterade jag min 

frågeställning samt två delfrågor. Frågorna har följt mig genom processens gång, och det har 

nu blivit dags för mig att reda ut vad studien samt analysen lett fram till. I perspektiv till mina 

frågor samt syftet presenterar jag den klarhet jag fann i det jag hade som mål att undersöka för 

att smalna av till min reflektion samt förståelse. 

 

6.1.1 Frågeställnings slutsats 

Vad komma jag framtill med min frågeställning. 

 

Hur ser ledarskapet ut i förhållande till samledarskap?    

 

Vad var det för karaktär av delat ledarskap som paren använde sig av, var det mycket 

uppdelningen eller var det ett samledarskap. Figuren 3.4 visar att endast 5 % av chefer inom 

delat ledarskapet utövar samledarskap, vilket minskad sannolikheten för mig att finna aktörer 

i kärnan drastiskt. Men jag lät inte det stoppa studien, vilket gjorde det mer intressant när jag 

fann de två paren som jag gjorde. Att avdelningscheferna använde sig av samledarskap gick 

snabbt att utesluta, däremot var det svårare med rektorerna. Att de hade tydliga 

ansvarsområden när det kom till det pedagogiska arbetet, som följer med rektorstjänsten samt 

skolagen påverkar deras möjlighet att utöva samledarskap. Men utövandet av den formen av 

gemensamt ledarskap som rektorerna bedriver är så nära de kan komma enligt min mening. 

Jag förmodar att anledningen till att det är så få som tillämpar samledarskap är för att det är så 

många faktorer som måste vägas in, samt att den påverkar organisationen i ett bredare 

perspektiv. Det gör det även svårt att uppnå tydlighet på alla nivåer, som uttryckligen är en 

viktig förutsättning.        

 

6.1.2 Delfrågornas slutsats 

Utfallet av mina två delfrågor. 

 

Vad skiljer mellan teorin om delat ledarskap och dess praktisering? 

 

Det är inte mycket som skiljer teorin åt från praktiken. En tydlig förståelse av studien är att 

det som teorin tar upp kring delat ledarskap har betydelse för ledarskapet i praktiken. 

Förutsättningarna som författarna samt forskningen tar upp har under processens gång visat 

sig ha stor inverkan för den här varianten av ledarskap. Det som är viktigt att ta hänsyn till är 

att varje delat ledarskap ter sig olika beroende av individerna som ingår i det, och att deras 

egen referensram påverkar vad de anser är viktigt för att ett samarbeta skall fungera. Men att 

förringa att utomstående stöd behövs kommer att bli lidande för det delade ledarskapet.            

 

Finns det en speciell ledarstil som krävs för att kunna utöva delat ledarskap?    
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Ett tydligt samband som kunde ses mellan de två paren var hur delat ledarskap leder till en 

ledarstil där omtanken för relationer är viktigt, och att de båda paren tar avstånd från en 

ledarstil som bygger på prestige samt egen vinning. Jag förmodar utifrån det här att en person 

som värdesätter hög prestige i att vara chef, samt enbart har fokus på sin egen karriärs-stege, 

är svårt att se sig själv dela med. Det här begränsar inte att ett samarbeta kan ha stora 

ambitioner samt en drivkraft att nå högre positioner, men det förutsätter att individerna som 

ingår i ledarskapet delar den här strävan samt kan ha empati och visa ödmjukhet för varandra. 

Vilket jag antar ändå leder till egenskaper i ledarstil som tenderar till omtanke för relationer.     

Ett gemensamt drag är även rädslan för att ledarskapet samt ledarstilen skall bli otydligt i sitt 

utförande. Det är svårt att avgöra om det handlar om ett behov av auktoritet eller fara för att 

det annars skall bidra till att ledarskapet fallerar. Utan tydligheten förmodar jag att det är svårt 

att få det ”godkännande” som ett ledarskap behöver för att kunna utövas, både för att få med 

sig medarbetarna men även så att ovanstående chefer anser att deras ledarskap fungerar. En 

viss auktoritet anser jag automatiskt medföljer i ett ledarskap som avspeglar sig i ledarstilen.   

 

6.1.3 Slutsats 

Hur väl uppnådde studien sitt syfte,    

 

Många likheter samt gemensamma aspekter återfanns mellan de två paren.  Det visar bland 

annat de fyra nyckelbegrepp från de två paren; prestigelöshet, tydlighet, gemensamt ledarskap 

samt kommunikation. Begreppen har många tolkningsområden men beskriver delat ledarskap 

på ett kort och koncist viss. Cheferna vill dela en gemensam syn på ledarskapet och allt vad 

det innebär, det ligger ingen drivkraft i att uppnå prestige, utan mer fokus på empati samt 

lojalitet till varandra. Men med tydlig strävan att uppnå tydlighet för att kunna överleva, både 

internt samt externt. 

    

6.2 Reflektion av studien som genomförts  

Olika tankar samt reflektioner har jag gjort under studiens gång kring delat ledarskap, nedan 

sker en presentation av en av de större reflektionerna som gjorts. I nästa kapitel presenterar 

jag resten av reflektionerna som förslag till kommande forskning.   

 

Enligt forskningen och teorin kan former av delat ledarskap återfinnas nästintill var som på en 

chefsposition, O´Toole, Galbraith och Lawlwe (2002) tar upp den uppkommande trenden på 

att delat ledarskap sprider sig på från första linjens chefer till VD posterna.  

 

Mina aktörer är exempel på att det existerar i skilda verksamheter, och att det inte är i 

verksamhetens bransch som påverkar om delat ledarskap kan tillämpas eller ej. Det påverkas 

främst utifrån de förutsättningar paren ges. Där är Volvo IT och Torpskolan två bra exempel 

med fungerande delat ledarskap men med olika grundförutsättningar.    

 

Begränsningar i praktiken kanske inte råder i så stor utsträckning om de rätta 

förutsättningarna ges. Däremot så finns det nog tillfällen då tillämpningen av delat ledarskap 

är av större betydelse. Bland annat vid omorganisering som Waldersee och Eagleson (2002) 

tar upp så kan delat ledarskap hjälpa företag och avdelningar med att underlätta 

övergångsprocessen. Det var så avdelningschefernas delade ledarskap startade, så att hela 

avdelningen skulle få vara med i övergångsperioden för att det skulle flytta på bättre, det var 

en fördel ansåg de. Den ena gruppen arbetade med det gamla och den andra med det nya för 
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att förändringen inte skulle upplevas för omvälvande. Den här fördelen hos det delade 

ledarskapet beskrivs av Waldersee och Eagleson (2002).   

 

Korneliusson Fransson (2011) och jag diskuterar även projektledare som använder sig av 

delat ledarskap och den fördelen det har då den är hårt ansatta under en begränsad tidsperiod. 

Även Hurtig och Kjellstrand (2011) tar upp fördelen med att dela på rektorsposten då den är 

utsatt för påtryckningar från många olika håll. Jag får även reda på under studiens gång att en 

klinkchefstjänst på institutionen för odontologi i Göteborg diskuteras om det inte skall gå från 

traditionellt ledarskap till det delade ledarskapet. I början av maj pågick en konferens för att 

informera om att en arbetsgrupp har blivit tillsatt för att utreda om det kan vara en lämplig 

lösning. Anledningen till att de funderar på delat ledarskap är för att ansvaret är tufft och stort 

med många anställda och det här har lett till problem på kliniken (Dahlgren, 2011).     

 

Jag förmodar att delat ledarskap inte är begränsat till verksamheten utan att det är 

komplexiteten i chefspositionen som avgör om delat ledarskap är lämpligt eller ej, men 

självklart så behövs förutsättningarna både internt samt externt.  

 

6.3 Min förståelse av delat ledarskap 

Hur min förförståelse utifrån del- och helhetstolkning har blivit en djupare förståelse kring 

delat ledarskap. 

 

Jag anser att en chef i delat ledarskap måste vara trygg och stark i sig själv för att klara av att 

ingå i den här typen ledarskap. Det är viktigt i ett traditionellt ledarskap också men 

förmodligen kräver det delade ledarskapet att individen kan öppna sig på ett annat sätt. Då 

krävs självförtroende samt förmågan att kunna stå för sitt ledarskap men samtidigt vara 

ödmjuk och kunna kompromissa samt se sina egna svagheter och styrkor som kan komplettera 

varandra. Att kunna släppa barriären och tävlingsinstinkten samt inte ha för hög 

målmotivation om inte den andra parten är i införstådd med det samt vara prestigelös och ha 

fokus på tydlighet.  
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7 Kapitel 7 

7.1 Avslutande diskussion  

Här ges det sista perspektivet på den här undersökningen, följer gör en avslutande diskussion 

kring studien av delat ledarskap.   

 

Den insamlade teorin, forskningen samt empirin som har berörts i studien bidrar till en viktig 

aspekt att det krävs tydlighet som en av de grundläggande faktorerna för delat ledarskap. Jag 

förmodar att det har att göra med att det är många parter som på ett eller annat vis är 

inblandade samt påverkas av ledarskapet. Jag ser det som när ledarskapet delas av två eller 

flera chefer är det inte enbart de som ingår i samarbetet som påverkas. Utan även medarbetar, 

ovanstående chefer samt beroende på organisation, finns även aspekten av hur kunder eller 

klinter påverkas av ur ledarskapet delas.  

 

Delat ledarskap kan te sig i många olika tillämpningsområden, det återfinns i form av språkrör 

för Miljöpartiet och i vissa fall av tränare för idrottslag (Lambert-Olsson, 2004) samt att det 

kan utövas på olika steg av den hierarkiska trappan (O´Toole et al., 2002). Som tidigare 

nämnts så är en av mina slutsatser att det inte är organisationen eller positionen som är den 

avgörande faktorn för delat ledarskap. Att kunna dela med sig och att vara minst två på en 

tung börda kan ha som jag ser det många lämpliga användningsområden. Som även teorin 

samt forskningen visar.        

 

Jag har en förhoppning att uppsatsen kan bidra till att vidga referensramen kring delat 

ledarskap inte minst för de läsare som är på väg ut i arbetslivet med inriktning mot 

management. Men även för aktörer som är aktiva i inom ledarskap. Att ta till sig de 

nyckelbegrepp som blev ett av utfallen från intervjuerna ger en bra grund vid utövandet av 

delat ledarskap.  Rektorerna i den här studien anser jag kan ses som exempel på hur ett 

idealiskt delat ledarskap kan se ut. Dock har inte alla verksamheter den möjligheten att ge de 

förutsättningar som dem ges. Men det bör inte hindra från att tillämpa delat ledarskap där 

möjligheten finns.    

 

Jag hoppas även att mina informanter kan se att de har varit en viktig beståndsdel till studien, 

och att den kan berika dem på något vis. I minst för Volvo IT där diskussionen kring att 

tillämpa delat ledarskap uppstått vid olika tillfällen.  

     

7.2 Förslag på kommande forskning  

Uppsatsens har haft en tydlig tidsbegränsning, som har gjort det omöjligt att belysa alla 

aspekter kring delat ledarskap, även om ambitionen och viljan har funnits. 

 

Delat ledarskap var för mig ett helt nytt sätt att se på ledarskap när jag började processen med 

kandidatuppsatsen. Jag har under arbetet vidgat min referensram inte bara kring delat 

ledarskap utan även om min syn på ledarskap. Jag har tagit del av mycket nya och minst sagt 

intressanta aspekter, teorier och forskning kring delat ledarskap. Det har bidragit till många 

frågor som jag anser skulle kunna bidra till fortsatt forskning kring fenomenet.  

 

Delat ledarskap – öppnar det för cheferna/ledarna att tänka i vidare perspektiv än i ett 

traditionellt ledarskap? Bidrar samarbetet till kreativitet i ledarskapet, samt bättre beslut och 

utveckling av arbetsgruppen. Det jag bygger det här på är att i det delade ledarskapet upplevs 
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det som att det finns utrymme för öppna diskussioner, möjlighet att ge feedback till varandra 

och förmågan att lyfta fram varandra (Holmberg & Söderberg, 2004). Det här kan vara en bra 

grund för att kunna utveckla nytänkande.      

 

Delat ledarskap – hur ser kostnaden ut för företaget när två eller flera chefer/ledare delar på 

en position? Påverkar lönesättningen delat ledarskap, är den detsamma som vid traditionellt 

ledarskap, påverkas eventuella resultat bonusar, semestrar och så vidare. Finns det ekonomisk 

möjlighet att tillämpa delat ledarskap i olika verksamheter.  

 

Delat ledarskap – hur ser rekryteringsprocessen ut vid tillsättning av chefer/ledare? 

Rekrytering och nyanställning är kostsamt inte bara i pengar utan även i tid (Palerius, 2005), 

hur ser processen ut vid anställning av två eller flera, eller när bara en behöver rekryteras till 

ett redan befintligt delat ledarskap. 

 

Delat ledarskap – förbättrar det etiken och moralen på chefsnivå? Lambert-Olsson (2004) tar 

upp att delat ledarskap skulle kunna förbättra etiken och moralen. Hade delat ledarskap till 

exempel kunnat förhindra mycket utav den mutskandal i Göteborg som våren 2010 avslöjades 

av Josefsson och Hanson.   
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Bilagor 
Här presenteras de tre bilagor som för hör till studien.  

Bilaga 1. Mail 

Mail mall som användes för att få kontakt med aktörer.   

 

 

Hej 

Mitt namn är Lisa Hallgren. Jag studerar på Högskolan i Borås, och håller nu på att skriva min 

kandidatuppsats i ämnet delat ledarskap. Uppsatsen kommer att handla om hur chefernas 

arbetsuppgifter, ansvar samt befogenheter ser ut i det delade ledarskap. 

 

Det jag undrar är om det finns möjlighet att boka en intervju med er två. Tanken med 

intervjun är att ta del av hur ert ledarskap ser ut utifrån arbetsuppgifter, ansvar och 

befogenheter osv. Intervjun tar ca 45-60 min, men kan vid behov korta ner den. 

 

Hoppas att höra från er snart. 

 

Tack på förhand 

Vänliga hälsningar  

Lisa Hallgren 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Den delvis strukturerade intervju är mallen som användes vid intervjuerna, men andra frågor 

togs också upp utifrån det som informanterna vald att delge. 

 

Delvis strukturerad intervju 

1. Backgrundsfrågor, 

a. Hur länge har ni arbetat in organisationen? 

b. Vad gjorde ni innan? 

2. Samarbetet, 

a. Hur startade samarbetet? 

b. Vad hade ni för tjänster innan? 

c. Var ni först ut med delat ledarskap? 

d. Om ni var först hur togs det emot att era medarbetare? 

e. Vad var era förväntningar av att dela? 

3. Vem gör vad? 

a. Hur ser ert samarbete ut? 

b. Har ni uppdelade arbetsuppgifter eller delar ni på allt? 

c. Hur ser era ansvarsområden ut samt befogenheter, är dem gemensam eller 

uppdelade? 

4. Vad skulle ni säga är dem viktigaste faktorerna för ett lyckat delat ledarskap? 

5. Skulle ni säga att ni är lika eller olika? 

6. Hur beskriver ni er ledarstil med egna ord? 

 

Strukturerad intervju 

1. Hur upplever du ditt delade ledarskap? 

2. Om ett problem er emellan uppkommer hur hanterar du det? 

3. Vem ser du av er två ha mest inflyttande över arbetsgruppen? 

4. Vad är för dig dem främsta nackdelarna med delat ledarskap?  

5. Är delat ledarskap det du känner att du vill fortsätta arbeta på, eller skulle du om 

tillfället ges föredra att arbeta i ”ensam”? / Skulle du vilja ingå i delat ledarskap igen? 

6. Beskriv för dig egenskaper hos en ultimat person att dela ledarskap med? 
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 Bilaga 3. Chefen - en marsmänniska  



 

 

 

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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