
 

1 

 

Mälardalens Högskola 
Akademin för Innovation, Design och Teknik (IDT) 
 

 
 
 
 
 

 

 

Delat Ledarskap 

– Ett sätt att lätta på bördan? 

Linda Andersson 

Lillemor Kabuye 

Lilly Loi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete kandidatnivå, HT08 
Kurs: Innovationsteknik, KIN 180 
Handledare: Tomas Backström 
Examinator: Sven Hamrefors 



 

2 

 

SAMMANFATTNING 
Delat ledarskap är ett arbetssätt som många verkar vara nyfikna på men har svårt att finna 
information om. I en kvalitativ undersökning har chefer runt om i Sverige som både delar och 
inte delar ledarskap intervjuats. Kompetens och arbetsuppgifter, värderingar, tillgänglighet och 
effektivitet, kommunikation och makt och konflikter är områden som påverkar om man kan få 
ett delat ledarskap att fungera eller inte. Studien visar att en handbok bland annat bör innehålla 
övergripande information om ämnet, ha en lättförståelig text, tips och råd, begreppsdefinitioner, 
bilder och scenarier. Med hjälp av studien har vi skapat oss en bild av vad som krävs för att 
chefer ska få till stånd ett delat ledarskap och vad som bör stå i en handbok för chefer som är 
intresserade av delat ledarskap.  

Nyckelord: 

Delat ledarskap, Ledarskap, Samarbete, Chef 
 

ABSTRACT 
Many people seem to be curious about shared leadership but are having a hard time finding 
information about this subject. Leaders from Sweden that practice and don’t practice shared 
leadership have participated in a qualitative study. Whether or not shared leadership works, 
depends on the influence from areas such as competence and assignments, values, availability and 
efficiency, communication and power and conflict. A handbook about shared leadership should 
include general information about the subject, should be written in a straightforward way, contain 
advice, word definitions, pictures and scenarios. This study has given us a clear picture of what is 
needed to carry out a shared leadership and what content that needs to be presented in a 
handbook intended for leaders with an interest in shared leadership. 
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1. INLEDNING 

1.1. Bakgrund 

1.1.1. Varför har vi valt att skriva om delat ledarskap? 

Ledarskap är ett viktigt ämne och förekommer i de flesta verksamheter. Ett bra ledarskap är en 
nödvändighet för att uppnå ett framgångsrikt arbetssätt. Ledarskap går att utföra på många olika 
sätt och vi har valt att fördjupa oss inom arbetssättet delat ledarskap. I vår utbildning 
Innovationsprogrammet med inriktning mot Arbetslivspsykologi har vi läst om ledarskap. När vi 
första gången kom i kontakt med vår handledare Tomas Backström fick vi höra om arbetssättet 
delat ledarskap vilket fångade vårt intresse. Ingen av oss hade någon stor kunskap om delat 
ledarskap och därför kändes ämnet som en utmaning som kunde leda till utveckling av våra 
kunskaper.  
 
Studien syftar till att samla fakta om vad som krävs för att chefer ska kunna få till stånd ett 
fungerande delat ledarskap och presentera detta i en handbok som passar chefer som är 
intresserade av att pröva delat ledarskap. 
 

1.1.2. Varför har vi valt att göra en handbok? 

Valet att göra en handbok kändes naturligt och det är ett bra sätt att presentera information om 
ämnet då det idag bara finns ett fåtal handböcker inom ämnet delat ledarskap. Med hjälp av det vi 
kommit fram till i forskningsstudien har vi utformat en handbok om delat ledarskap som vi valt 
att rikta mot chefer som är intresserade av att få till stånd ett delat ledarskap. 
 
I detta examensarbete är handboken innovationsuppdraget. Innovation är ett brett begrepp som 
personer definierar på olika sätt. I boken Managing Innovation tar Tidd, Bessant och Pavitt 
(2005) upp fyra olika typer av innovationer.  
 

• Produktinnovation är när man skapar förändringar i produkter eller i tjänster.  
• Processinnovation är förändringar i hur produkter eller tjänster är skapade och 

levererade/presenterade.  
• Position innovation är förändringar i kontexten av hur en produkt eller service är 

presenterad.  
• Paradigminnovation är när den underliggande mentala modellen som formar 

organisationen går igenom förändringar.  
 
Handboken som vi valt att utforma kan man kalla för en produktinnovation men det är också ett 
verktyg för processinnovation. Man måste gå igenom vissa faser för att få en ideal 
innovationsprocess. Man bör utforska och leta både internt och externt efter en innovation och 
titta efter saker som på bästa sätt ger bästa chans för utveckling. Efter det bör man leta fram dem 
bästa resurserna som man kan behöva. Man ska även låta innovationen gå igenom olika moment 
innan den är klar och man ska inte glömma att se tillbaka på sin process och granska 
misslyckanden och lyckanden (Tidd et al. 2005).  
 

1.1.3. Vad innebär delat ledarskap? 

Delat ledarskap är en ledarskapsstil som börjar bli vanligt på företag runt om i Sverige. För att 
kunna underlätta bland annat ansvarstagande samt beslutstaganden söker sig chefer till samarbete. 
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Med delat ledarskap menar (Döös, Hanson, Backström, Wilhelmsson & Hemborg, 2005) att två 
chefer delar på bland annat ansvaret och arbetsuppgifterna i någon form, det vill säga ett 
samarbete chefer emellan. Det delade ledarskapet behöver inte alltid vara i form av klara avtal om 
vad var och en ska göra utan kan också utföras utan förbestämda regler och arbetsfördelningar 
enligt Döös et al. (2005). Ett gemensamt ledarskap behöver enligt Döös et al. (2005) inte endast 
vara mellan två chefer, vilket är vanligast, utan kan även vara delat av flera.  
 

1.2. Problemområde 

Studien är viktig för att det finns för lite forskning om delat ledarskap med tanke på det stora 
intresset för detta arbetssätt. Detta kan bidra till en viktig utveckling inom ledarskap och 
möjligtvis leda till större framgång för verksamheter inom svenskt arbetsliv. Många chefer inom 
olika verksamheter skulle vilja ha mer information och kunskaper om delat ledarskap och genom 
att lyfta fram ämnet kan detta vara ett sätt för cheferna att hitta nya arbetsmetoder samt få 
användning av varandras olika kunskaper och erfarenheter. Våran studie är viktig för att det finns 
lite forskning om just hur man får till stånd ett delat ledarskap. Med denna studie vill vi bidra till 
tillgängligheten av fler studier inom ämnet samt uppmärksamma möjliga fördelar och nackdelar 
med detta arbetssätt. Vi har som avsikt att föra fram området delat ledarskap och uppmärksamma 
verksamheter inom kommunen om detta sätt att arbeta. 
 

1.3. Syfte, frågeställning och innovationsuppdrag 

Studien syftar till att samla fakta om vad som krävs för att chefer ska kunna få till stånd ett 
fungerande delat ledarskap och presentera detta i en handbok på ett sätt som passar chefer som 
är intresserade av att pröva delat ledarskap.  
 

1.3.1. Forskningsfråga 

Vad krävs för att chefer ska få tillstånd delat ledarskap? 
- Vad har kompetens och arbetsuppgifter för betydelse i delat ledarskap? 
- Vad har värderingar för betydelse för delat ledarskap? 
- Vad betyder delat ledarskap för tillgänglighet och effektivitet? 
- Vad har kommunikation och kreativitet för betyder i delat ledarskap? 
- Vad har makt och konflikter för betydelse i delat ledarskap? 

 

1.3.2. Forskningsfråga för handboken 

Vad bör stå i en handbok om delat ledarskap? 
- Vilka vill köpa en handbok om delat ledarskap? 
- Vad bör handböcker innehålla, generellt sätt? 
- Hur kan man övertyga chefer att försöka få till stånd ett delat ledarskap? 
- Vad har chefer för uppfattning om delat ledarskap? 

 

1.3.3. Innovationsuppdraget 

Innovationsuppdraget går ut på att ta fram en handbok som riktas mot chefer inom kommunen 
som är intresserade av att få till stånd delat ledarskap. Handboken kommer att innehålla 
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information som berör området delat ledarskap, tips och råd, scenario, bilder, exempel, citat från 
chefer som praktiserar delat ledarskap och fördelar och nackdelar med arbetssättet. 
 

1.3.4. Avgränsningar för forskningsområdet 

Området ledarskap är brett och därför har vi valt att avgränsa oss till delat ledarskap vilket är mer 
specifikt och spännande. Vi har även valt att se det delade ledarskapet ur de formella chefernas 
perspektiv och valt att använda oss av ordet chef i studien. Vi har valt att använda svar från 
chefer som delar ett ledarskap men vi har också tittat på svaren från de icke delande cheferna för 
att få en uppfattning om deras syn på arbetssättet. 
 

1.3.5. Avgränsningar för innovationsuppdraget 

Begränsningar har gjorts till chefer inom kommunen. Vi har varit i kontakt med 
kommunlitteratur som visat intresse för en handbok om delat ledarskap men samarbetet med 
kommunlitteratur är ett projekt som kommer att fortsätta efter examensarbetet på grund av att 
samarbetet är omfattande och kräver längre tid än projektarbetets 10 veckor. Vårt intresse för 
detta samarbete är stort och vi vill därför inte missta chansen att samarbeta med dem. Därför är 
handboken som utformas idag en mer anpassad variant för detta examensarbete som senare kan 
vidareutvecklas för samarbete med kommunlitteratur.  
 

1.3.6. Motiv till kommunen 

Vi vill uppmärksamma chefer som jobbar inom kommunen på grund av att kommunen innefattar 
en stor del av dem olika verksamheter som finns i Sverige. Dessa verksamheter är bland annat 
äldreomsorg, social- och räddningstjänst och utbildningsverksamheter. Genom att förstärka 
möjligheten med ett samarbete med kommunlitteratur når man ut till alla kommuner i Sverige 
och på så sätt har man möjligheten att nå ut till ett stort antal chefer inom olika branscher som är 
intresserade av delat ledarskap. 
 

1.3.7. Målgrupp: Kommunen 

Jonsson, Gustavsson, Arnell, Högberg och Jonsson (2002) beskriver att det finns två varianter av 
kommuner, den ena är primärkommun och den andra är landstingskommun. Geografiska 
avgränsningar kan bestämma vart en kommun börjar och slutar. Kommuner drivs genom 
självständiga initiativ och de får även uppdrag från Sveriges Riksdag. 
 
Boströms och Silverbos definition på kommun är:  

”På uppdrag av Sveriges Riksdag planerar och genomför kommuner verksamheter riktad till 
kommunmedborgarna, och på eget initiativ planeras och genomförs verksamhet inom ramen för den allmänna 

kompetensen. Finansieringen sker i stor utsträckning med gemensamma medel: kommunalskatt och statsbidrag. 
Tillhandahållna resurser ska fördelas i demokratiskt ordning, användas effektivt och på ett sådant sätt att den 

enskildes rättssäkerhet garanteras. Kommunerna ska tillhandahålla god verksamhet och därigenom uppfylla 
välfärdspolitiska mål”.  

(hämtat från Jonsson et al., 2002 ss.21-22) 
 

I Sverige finns det 290 kommuner som varierar i storlek. Kommunen ser till att många av 
verksamheterna i ditt område fungerar som de ska. Enligt Svensk lag har kommunerna en 
skyldighet att se till att en del verksamheter finns tillgängliga. En del av de obligatoriska 
verksamheter som kommunerna måste erbjuda är barn- och skolomsorg, 
utbildningsverksamheter, äldreomsorg, sjukvård, social- och räddningstjänst, vatten och med 
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hjälp av landstingen1 se till att de kan erbjuda ett fungerande kollektivtrafik. Kommunen tar sig 
även an frivilliga projekt så som fritidsverksamheter och utveckling av näringslivet (Sveriges 
Kommuner och Landsting, 2008).  
 
 

1.4. Definitioner 
De begrepp som vi har valt att definiera uppkommer frekvent under hela studien. 

1.4.1. Delat ledarskap: 

Delat ledarskap är när två eller fler chefer samarbetar i en organisation. Cheferna delar på olika 
områden som arbetsuppgifter och ansvar (Döös, Hanson, Backström, Wilhelmsson & Hemborg, 
2005). 

1.4.2. Ett fungerande delat ledarskap: 

Vår definition av ett fungerande delat ledarskap är att chefer som delar sitt ledarskap kommer bra 
överens med varandra. Det är även viktigt att kunna dra nytta av varandras kunskaper, ha tydlig 
kommunikation, ha roligt och att uppnå uppsatta mål.  

1.4.3. Ledarskap: 

Ledarskap kan definieras som en förmåga att skapa ett samarbete där individerna strävar mot 
samma mål enligt Lööw (2003). 

1.4.4. Definition på chef och ledare: 

”En person som formellt utsetts att ha en chefsbefattning, det vill säga organisatoriskt underställd personal. Syftet 
med chefsbefattning är givetvis att chefen ska utöva ledarskap” 

(Axelson och Thylefors, 2005, s.97). 
 

”En ledare i en grupp är den individ som vid en viss tidpunkt eller under en viss tidsrymd utövar mer inflytande 
än övriga gruppmedlemmar” 

(Axelson och Thylefors, 2005, s.97). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

1 Landstingens uppgift är att ha hand om kostsamma uppgifter som kräver samarbete från större områden 
(Sveriges Kommuner och Landsting, 2008).  
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2. METOD 

2.1. Den kvalitativa ansatsen 

Kvalitativt tillvägagångssätt är bra när man vill få nära kontakt med det man ska undersöka. 
Denna metod används för att förstå det tillstånd som organisationen, individer eller grupper 
befinner sig i (Holme & Solvang, 1997). Här försöker även den kvalitativa ansatsen fånga 
upplevelser, handlingens innebörd och frågeställningar. Syftet med den kvalitativa ansatsen är 
även att kunna förstå det insamlade materialet och därefter kunna tolka budskapet (Wedin & 
Sandell, 2004). Under forskningsprocessen växer resultatet fram under ständig bearbetning av 
empirin och teorin parallellt (Holme och Solvang, 1997).  
 

2.2. Induktiv ansats  

I en induktiv ansats utgår man till skillnad från den deduktiva ansatsen, först från att observera 
verkligheten till att sedan dra en slutsats från exempelvis en vald teori. Man ser exempelvis 
sammanhang eller regelbundenheter i det man iakttar. Induktion innebär alltså att man som 
forskare drar en slutsats utifrån det man observerat. (Le Duc, 2007). 
 
Denna ansats användes då vi i början av arbetet ville skapa oss en bild av delat ledarskap. För att 
få en förståelse tittade vi igenom de öppna svaren både från dem som delar ledarskap och de som 
inte delar ledarskap. Efter genomgången av svaren hade vi fått en uppfattning om vad som var 
bra och vad som var dåligt med delat ledarskap. Vi fick även en uppfattning om vilka områden 
som berör delat ledarskap. Detta var vår grund till skapandet av den första kategoriseringsmallen. 
 

2.3. Deduktiv ansats 

I en deduktiv ansats skapas en hypotes genom exempelvis en vald teori, sedan testar man om 
hypotesen som man formulerat stämmer överens med verkligheten genom att observera. 
Deduktion innebär alltså att man först skapar sig en hypotes, ett antagande som man sedan testar 
om det stämmer med verkligheten (Le Duc, 2007). 
 
Efter att den första kategoriseringsmallen var färdigställd hade vi fått en uppfattning om vad delat 
ledarskap handlade om. När detta var gjort fördjupade vi oss i teorin. Efter teori fördjupningen 
gick vi tillbaka till vår kategoriseringsmall för att se om teorin stämde överens med vår 
uppfattning av verkligheten. Detta resulterade i en ny kategoriseringsmall som stämde bättre 
överens med både verkligheten och teorin.  
 

2.4. Abduktiv ansats 

Abduktion är en vetenskaplig ansats som används i forskningsarbeten. Empirin och teorin är en 
stor del av forskningsarbetet och i denna ansats används dessa parallellt under arbetet. Den 
abduktiva ansatsen är en blandning av induktiv och deduktiv ansats. Induktiva ansatsen innebär 
att man först studerar verkligheten utifrån utvalda tillvägagångssätt och för att sedan studera 
teorin. Deduktiva ansatsen innebär att man först studerar teorin för att sedan undersöka 
verkligheten utifrån utvalda tillvägagångssätt (Le Duc, 2007). 
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Valet av att använda det abduktiva ansatsen beror på att intervjuerna redan var utförda samtidigt 
som vi ville få mer kunskaper om vårt forskningsområde. Under studiens gång valde vi att arbeta 
parallellt med dem insamlade data samt litteratur och därför tycker vi att den abduktiva ansatsen 
är ett användbart tillvägagångssätt.  
 

2.5. Primär och sekundära källor 

Hansson (2007) tar upp vikten av att välja bra källor och vi kommer att använda oss av källor 
som vi kritiskt har granskat och känner tillit till, detta betyder inte att vi enbart kommer att 
använda oss av primära källor utan även sekundära källor då vi anser att det kan bidra till vår 
studie.  
 
Vi använder oss av vanliga artiklar, rapporter och tidsskrifter som inte är vetenskapligt granskade. 
Anledningen till detta är att det inte finns några vetenskapliga artiklar om hur man får till stånd ett 
fungerande delat ledarskap som vi kunnat använda oss av. Då böcker inte räcker till eller täcker 
stora delar av området så anser vi att det är viktigt att ta del av det material som finns, även fast 
det inte är vetenskapligt.  
 

2.6. Intern reliabilitet 

När man undersöker hur ofta exempelvis två olika iakttagelser av ett oföränderligt ämne ger 
samma resultat mäter man den interna reliabiliteten eller även kallat likhetsreliabiliteten (Kruuse, 
1998).  
 

2.7. Intern validitet  

Intern validitet sammanfattas av reliabilitet och validitet.  Intern validitet används då man tar sig en 
funderare över om forskningsresultaten endast kunde bli på det sättet. Oftast finns det fler resultat 
som man kan komma fram till då det finns flera olika sätt att tolka material på. Dessa olika tolkningar 
kan påverkas av systematiska fel2 eller osystematisk fel3. Genom att eliminera de systematiska och 
osystematiska felen kan man uppnå hög intern validitet. I intervaliditet handlar allt om trovärdighet. 
Det gäller att var tydlig med att beskriva ens bakgrund för att få läsaren att förstå vad man har för 
synvinkel. Det är även viktigt beskriva sitt tillvägagångssätt detaljerat (Gunnarsson, 2007).   

 

2.8. Bearbetning och analys av data 

Vi har tagit hjälp av Marshall & Rossman (1995) för att analysera våra data. De stegen som 
användes är analysering av materialet, organisering av materialet, leta efter rimliga förklaringar till 
det insamlade materialet och skriva rapporten. När denna process är igång och man når ett nytt 
steg så delas materialet upp och man sållar bort onödig information under gången vilket lämnar 
en med material som har betydelse för undersökningen.  
 

                                                           

2 Andra faktorer 
3 Slumpen 
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I början av organiseringen av våra data gick vi igenom materialet ett flertal gånger eftersom det är 
viktigt att vara insatt. Under materialgenomgången antecknade vi ner funderingar och dylikt som 
vi kunde ha nytta utav senare i processen.  
 
De insamlade svaren från de 442 cheferna som intervjuades fanns redovisade i en Excelfil som 
sedan omvandlades till en Wordfil, detta för att göra läsningen av det redovisade materialet 
lättare. När detta var gjort skrevs materialet ut för att sedan kunna påbörja kategoriseringen. Vi 
gick igenom materialet för att kunna ta fram tänkbara kategorier som sedan färgsattes. Materialet 
som var på 30 sidor delades upp så rättvis som möjligt mellan oss tre. Efter att alla hade 
kategoriserat sin del av materialet hade vi en gemensam genomgång där vi kontrollerades vad var 
och en kategoriserade. Hänsyn togs till att vissa svar kan ha tolkas på olika sätt vilket har 
betydelse för den interna reliabiliteten. Dessa siffror antecknades och sedan rättade vi till dem 
svar som kategoriserades olika. När kategoriseringen var färdig återvände vi till den ursprungliga 
Excelfil där kategoriseringsfärgerna matades in, detta gjordes för att kontrollräkna att antalet 
svarade stämde och att inga svar hade gått förlorade då vi valde att överföra våra data från Excel 
till Word.   
 

2.9. Intervju 

En undersökning4 visar att på stora arbetsplatser där det finns fler än 200 anställda, är delat 
ledarskap inte lika vanligt som på mellanstora arbetsplatser med 50 till 199 anställda. Det finns 
fler manliga chefer än kvinnliga chefer i Sverige men chefer med delat ledarskap i någon form 
fördelar sig lika mellan manliga samt kvinnliga chefer. Dem flesta av Sveriges chefer som delar 
sitt ledarskap har stor vana av chefsyrket, dem flesta har ungefär 10 års erfarenhet enligt Döös et 
al. (2005). Ett resultat från samma undersökning med 442 av Sveriges chefer som deltagare visade 
att 41 % av dessa delar i någon form ledarskapet. Den moderna ledarstilen, delat ledarskap, 
används för att ge organisationer mer effektivitet samt kvalitet. Chefer som delar sitt ledarskap 
har då inte lika mycket arbete på sina axlar och har därför möjligheten att tillsammans utföra ett 
bättre arbete samt minskar risken för egen ohälsa. Döös et al. (2005). 
 

De data som vi använt oss av i detta examensarbete är insamlat våren 2004 till ett arbete med 
syfte att genom telefonintervjuer med chefer i Sveriges arbetsliv ta reda på deras uppfattning samt 
inställning till arbetssättet delat ledarskap. Studien gjordes även för att upplysa bland annat vart 
och i vilka olika former delat ledarskap används samt hur vanligt detta arbetssätt är. Intervjuerna 
utfördes av TEMO på uppdrag av en forskningsgrupp från Arbetslivsinstitutet (Döös et al, 2005) 
där vår handledare Tomas Backström deltog. TEMO är ett svenskt företag som arbetar med 
marknads- och opinionsundersökningar. TEMO har alltså i ett tidigare arbete utfört 
telefonintervjuer med 442 chefer i Sverige, intervjun handlade om delat ledarskap där det bland 
annat ställdes två frågor med öppna svarsalternativ. Svaren från dem två öppna frågorna som vi 
har arbetat med har inte tidigare blivit analyserade. 

 

                                                           

4 Hela undersökningen finns att hitta på denna referens: Döös, M., Hanson, M., Backström, T., Wilhelmsson, L., 
& Hemborg, Å. (2005). Delat ledarskap i svenskt arbetsliv – kartläggning av förekomst och chefers inställning. 
Arbetsliv i omvandling, 2005: 15. Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 
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2.10. Urval 

Det utfördes 442 intervjuer utifrån ett strategiskt urval. Det strategiska urvalet användes för att 
Arbetslivsinstitutet ville att undersökningen skulle representera chefer från olika branscher i 
Sverige (Döös et al, 2005). Urvalet av medverkande i undersökningen gjordes med syfte att 
möjliggöra generalisering till alla chefer i Sverige. Urvalet gjordes strategiskt med hjälp av två 
variabler som beskriver verksamheten: antal anställda och branschtillhörigheter.  
 

2.11. Material 

Enkäten är utformad av TEMO under år 2004 tillsammans med forskningsgruppen på 
Arbetslivsinstitutet. Enkäten består av totalt 31 frågor, de flesta slutna. Vi har valt att bearbeta 2 
av de öppna frågorna.  
Dessa två öppna frågor som vi har valt att analysera är följande: 

• På vilka sätt är delat ledarskap bra tycker du? Ge tre korta nyckelord. 
• På vilka sätt är delat ledarskap dåligt tycker du? Ge tre korta nyckelord. 

 

2.12. Bortfall 

En del av dem öppna svaren var väldigt otydliga och svåra att tolka. Svaren som valdes bort 
besvarades inte helt och hållet på den frågan som ställdes under intervjun: ”På vilka sätt är delat 
ledarskap bra/dåligt tycker du?”. Exempel på ett förkastat svar: ”Formellt delat ledarskap funkar 
inte.”  
 
Det fanns möjlighet till totalt 1044 svar. 422 av dessa var blanka svar och kunde därför inte 
användas vilket resulterade i 622 besvarade svar. 65 av 622 svar blev förkastade och därmed hade 
vi 557 svar kvar att arbeta vidare med. 
 

2.13. Litteraturunderökning  

För att finna artiklar och rapporter om delat ledarskap har vi använt oss av databaserna Libris och 
Google Schoolar. För att finna det material vi har behövt till detta examensarbete har vi använt 
oss av sökorden ”shared leadership”, ”samarbete”, ”leadership”, ”samledarskap”, ”delat”, 
”ledarskap” och ”chefer”. Vi har även använt oss av flera böcker lånade från Mälardalens 
högskolas bibliotek samt stadsbiblioteket i Eskilstuna där vi letade efter böcker inom ämnena 
”kommun”, ”samarbete”, ”kreativitet”, ”kommunikation”, ”konflikter” och ”makt”. Vi har även 
fått material och tips från vår handledare Tomas Backström, en person från forskargruppen vid 
Arbetslivsinstitutet. Tomas arbetar även som lektor på Mälardalens högskola. 
 
 
2.14. Utprovningsdeltagare för handboken 
Den 15 december 2008 kontaktades de 6 personer som fanns med i kontaktuppgifterna. I mejlet 
presenterade vi oss och förklarade tydligt att vi var studenter från Mälardalens högskola som 
skriver ett examensarbete om delat ledarskap och att vi hade fått kontaktuppgifterna från vår 
handledare Tomas Backström. I mejlet talade vi om vad syftet med vår studie var och beskrev 
vad handboken hade för roll om delat ledarskap och sedan ställde vi frågan om de hade 
möjligheten att ställa upp på att läsa handboken. Anledningen till det var för att vi ville göra en 
utprovning av innehållet i handboken för att ta reda på vad som var bra, dåligt och vad som 
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saknas i handboken samt lite allmänna tankar som personerna fick när de läste den. Tanken 
bakom detta var att förbättra handboken efter att ha fått nya synvinklar från utomstående 
personer. Handboken skickades även till 5 stycken studenter som vi sedan tidigare visste var 
intresserad av ämnet ledarskap. 
 
Inom kort fick vi positivt svar ifrån 4 av 6 anställda som var intresserad av att läsa handboken. 
Den 5: e personen arbetade inte med delat ledarskap längre på grund av 
organisationsförändringar så därför valde denne personen inte att ställa upp. Den 6: e personen 
som vi kontaktade hörde aldrig av sig. Av de 5 studenter som fick ta del av handboken så fick vi 
svar ifrån 3 studenter som var intresserad av att läsa handboken.  
 
Den 20 december 2008 skickades ett andra mejl till dem som var intresserade av att läsa 
handboken där vi informerade dem om att handboken kommer att skickas till dem under 
julveckan. Vi talade om att vi ville ta del av deras tankar, känslor, förslag och kritik om 
handboken. Vi var även tydliga med att tala om att handboken var en del av vårt examensarbete 
som endast omfattar 10 veckor och att vi behövde få feedback från dem senast 5 januari, 2009.  
 
Den 23 december 2008 skickades ett tredje mejl till dem där vi bifogade handboken. Vi nämnde 
återigen att vårt examensarbete omfattar 15 hp, det vill säga 10 veckor för att de skulle vara 
medvetna om det. Även här tog vi återigen upp att vi ville få feedback från dem med deras 
tankar, känslor, förslag och kritik om handboken senast 5 januari, 2009. Därefter tackade vi för 
att de tog sig tid för att läsa vår handbok.  
 
Den 5 januari 2009 skickades ett fjärde mejl till personerna för att påminna dem om att vårt 
examensarbete ska in 8 januari och att vi behöver få feedback från dem innan dess, då vi sent på 
dagen inte hade fått någon feedback ännu.  
 
Den 6 januari 2009 fick vi feedback från två anställda personer och 3 studenter där mejlen 
innehöll tankar och funderingar, vilket var till vår glädje. 
 
Den 7 januari 2009 hörde 2 anställda av sig, detta två dagar för sent, då vi skulle ha fått feedback 
den 5 januari. Personerna talade om att de tyvärr inte hade kunnat höra av sig tidigare och inte 
haft möjligheten att bidra med feedback på grund av tidsbrist.  
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3. EMPIRI 

3.1. Beräkning 1 
Nedan visas hur beräkningen av svaren från de öppna frågorna av chefer som delar ett ledarskap 
gick till. 

3.1.1. Positiva svar från chefer som delar ledarskap 
i. Antal respondenter: 174 
ii. Varje enskild respondent har möjligheten att ange 3 svar 
iii. Maximala svar: 174(3) = 522 
iv. Antal blanka svar: 140 
v. Antal förkastade svar: 43 
vi. Antal positiva svar besvarade: 339 

 
3.1.2. Negativa svar från chefer som delar ledarskap 

i. Antal respondenter: 174 
ii. Varje enskild respondent har möjligheten att ange 3 svar 
iii. Maximala svar: 174(3) = 522 
iv. Antal blanka svar: 282 
v. Antal förkastade svar: 22 
vi. Antal negativa svar besvarade: 218 

Totalt antal respondenter: 174 chefer 
Totalt maximala svar: 522+522 = 1044 
Totalt antal blanka svar: 140 + 282 = 422 
Totalt antal förkastade svar: 65 
Totalt efter bortagning av blanka svar: 1044 – 422= 622 
Totalt efter bortagning av blanka svar och förkastade svar: 339 + 218 = 557 
 

Vi har använt oss utav 557 svar! 

3.2. Kategoriseringsmall 1 

I Kategoriseringsmall 1 visas 10 kategorier som skapades vid första omgången av 
kategoriseringen av de öppna svaren från chefer som delar, som totalt var 557 svar. Dessa 
kategorier hade ännu inte blivit döpta och därför består de av namnet på färgen som de 
kategoriserades under. 
  
Under kategori 1 ”Mörkgrön” föll svaren som innefattade orden idéer och inspiration. 14 % av 
cheferna gav ett positivt svar och 0 % av cheferna gav ett negativt svar. Under kategori 2 ”Rosa” 
föll svaren som innefattade orden kommunikation, otydlighet och diskussion. 9 % av cheferna 
gav ett positivt svar och 35 % av cheferna gav ett negativt svar. Under kategori 3 ”Mörkblå” föll 
svaren som innefattade orden kunskap, kompetens, beslutsunderlag och komplettering. 21 % av 
cheferna gav ett positivt svar och 6 % av cheferna gav ett negativt svar. Under kategori 4 ”Röd” 
föll svaren som innefattade ord som syftade på känslor och relationer. 8 % av cheferna gav ett 
positivt svar och 9 % cheferna gav ett negativt svar. Under kategori 5 ”Orange” föll svaren som 
innefattade trygghet, stöd, lyhördhet och förtroende. 13 % av cheferna gav ett positivt svar och 0 
% av cheferna gav ett negativt svar.  
 
Under kategori 6 ”Gul” föll svaren som innefattade orden ansvar, uppgiftsindelning och 
delaktighet. 18 % av cheferna gav ett positivt svar och 15 % av cheferna gav ett negativt svar. 
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Under kategori 7 ”Ljusblå” föll svaren som innefattade orden frihet, flexibilitet, tid och 
avlastning. 12 % av cheferna gav ett positivt svar och 8 % av cheferna gav ett negativt svar. 
Under kategori 8 ”Brun” föll svaren som innefattade orden, konflikter, olikheter, maktbegär, 
rivalitet och oenigheter. 0 % av cheferna gav ett positivt svar och 23 % av cheferna gav ett 
negativt svar. Under kategori 9 ”Ljusgrön” föll svaren som innefattar ord som tillgänglighet. 5 % 
av cheferna gav ett positivt svar och 2 % av cheferna gav ett negativt svar. Under kategori 10 
”Lila” föll svaren som innefattar ord som kostnader. 0 % av cheferna gav ett positivt svar och 2 
% av cheferna gav ett negativt svar.   
 
3.2.1. Steg 1. Den första kategoriseringsmallen skapades och innehöll 10st kategorier. Dem 
öppna svaren färgmarkerades till den tillhörande kategorin som passade bäst in.  
  
 
 
Kategorierna var följande:  

 1. Mörkgrön 2. Rosa 3. Mörkblå 4. Röd 5. Orange 6. Gul 

 Idéer 
Inspiration 

Kommunikat
ion 
Otydlighet 
Diskussion 

Kunskap 
Kompetens 
Beslutsunderlag 
Komplettering 
 

Känslor 
Relation 

Trygghet 
Stöd 
Lyhördhet 
Förtroende 

Ansvar 
Uppgiftsindelning 
Delaktighet 
 

Positiva 
svar: DL 

47 (14%) 32 (9%) 72 (21%) 26 (8%) 43 (13%) 60 (18%) 

Negativa 
svar: DL 

0 (0%) 77 (35%) 14 (6%) 19 (9%) 0 (0%) 32 (15%)  

 
 
 

 7. Ljusblå 8. Brun 9. Ljusgrön 10. Lila Antal svar 

 Frihet 
Flexibilitet 
Tid 
Avlastning 

Konflikter 
Olikheter 
Maktbegär 
Rivalitet 
Oenigheter 

Tillgänglig Kostnader  

Positiva 
svar: DL 

40 (12%) 1 (0%) 18 (5%) 0 (0%) 339 
(100%) 

Negativa 
svar: DL 

17 (8%) 50 (23%) 5 (2%) 4 (2%) 218 
(100%) 

Summa (Hela Tabell 1) 557 

Kategoriseringsmall 1. (Vi är medveten att procenttalen är uträknade i programmet Excel som avrundar). 
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3.2.2. Steg 2. Med resultatet från första utkastet resulterade i en ny kategoriseringsmall5 som 
innehöll 5 stycken kategorier. Vi kom fram till dem 5 kategorierna efter en genomgång av alla 
kategorier för att se vilka som berörs av varandra. Detta resulterade i färre kategorier som gjorde 
analyseringen av våra data mer hanterbart samt att dessa kategorier hänger bra ihop med 
teoriavsnittet samt skapar en mer sammanhängande struktur. Nedan kommer en förklaring till 
vad som ingår under varje kategori. 
 
3.2.3. Steg 3. De korta textmeningarna som redovisas i resultatavsnittet ligger nära vissa typiska 
svar i enkäten och sammanfattar stora delar av enkätsvaren. 
 
 
3.2.4. Sammansättning av kategorier 
Kategori 3 och 6 sattes ihop och blev ”Kompetens och arbetsuppgifter”. 
Kategori 4 och 5 sattes ihop och blev ”Värderingar”. 
Kategori 1 och 2 sattes ihop och blev ”Kommunikation och kreativitet”. 
Kategori 7 och 9 sattes ihop och blev ”Tillgänglighet och effektivitet”. 
Kategori 8 och 10 sattes ihop och blev ”Makt och konflikter”. 
 
Under kategoriseringen fanns det en del svar som var otydliga. Dessa valde vi att inte kategorisera 
då vi ansåg att svaren inte bidrog till resultatet och därför valdes det att förkastas. Detta gjorde vi 
på grund av att Marshall & Rossman påpekade att det är viktigt i denna process att kritiskt 
granska det materialet man har och undersöka hur trovärdigt och användbart det är (1995). 
 
 

3.3. Innovationsuppdraget 

Vid framtagningen av handboken som är innovationsuppdraget har vi tagit hjälp av vissa delar av 
kapitel Research, Strategi och Design och dokumentation ur boken Information Architecture – 
for the world wide web (Morville & Rosenfeld, 2007). Vi har utgått från kursen Idé och 
konceptutveckling där vi har fått tips om denna litteratur som är användbar vid utveckling av vår 
idé.  
 
3.3.1. Strategi 
Prototyp - Nedan ser ni exempel på 3 sidor ur handboken: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

5 Presenteras under rubriken resultat. 
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3.3.2. Utprovning 

En utprovning gjordes på både personer som arbetar och studenter där de fick läsa handboken. 
Alla dem utvalda hade någon form av intresse om ledarskap och delat ledarskap.  Vår handledare 
var snäll nog att dela med sig av kontaktuppgifterna till dem personerna som deltog i ett 
seminarium som Tomas Backström höll i som handlade om delat ledarskap den 21 oktober 2008. 
Eftersom personerna från kontaktuppgifterna som vi fick inte hade blivit förvarnade om 
utlämningen av uppgifterna så närmade vi oss hövligt och varsamt. I samma veva skickades även 
ett mejl till studenterna. 
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3.4. Svar ifrån utprovningen 

3.4.1. Person 1 

1. Vilka intryck fick du när du läste handboken? 
Det var bra gjort och man hade fångat mycket som är viktigt att tänka på när man går in i delat 
ledarskap. 
 
2. Vad tyckte du var bra med handboken? 
Det som var bra med handboken var slutsatserna. 
 
3. Vad tyckte du saknades i handboken? 
Det som saknades i handboken var att det saknade hänvisningar i texten till vart informationen 
kommer ifrån.  
 
4. Vad tyckte du var dåligt och har du några tips och råd på vad vi kan göra för att 
förbättra handboken? 
Det som var dåligt var när i handboken redovisade resultatet från undersökningen i procentsatser 
med positiva/negativa påståenden då man tyckte att frågorna var lite för hållna. Det var svårt att 
veta vad som menades med att exempelvis ”Värderingar har positiv/negativ betydelse”.  Sedan 
var kommunikationen också svårt att förstå och likaså med makt och konflikter.  Det var lättare 
att förstå vad som är positivt/negativt i avsnittet som handlade om tillgänglighet och effektivitet 
då påståendet stod bättre för sig självt. Några förslag på hur vi kan förbättra i handboken är att 
personen skulle vilja ha ännu mer information och mer förklaringar till kapitlen värderingar, 
kommunikation och makt och konflikter samt att begreppet kommunikation skulle förklaras 
tydligare då personen inte tyckte att den första förklaringen av vad kommunikationen betyder 
räckte ”Att göra gemensamt”. Och att vi även ska utveckla bättre på ”Vad har makt och 
konflikter för betydelse” och likaså med värderingar. Ett annat förslag som personen tog upp om 
var att vi skulle byta dem mot de i texten.   
 

3.4.2. Person 2 

1. Vilka intryck fick du när du läste handboken? 
Bra information om olika delar som berör området delat ledarskap. Bra struktur, informationen 
är uppdelad på ett bra sätt. 
 
2. Vad tyckte du var bra med handboken? 
Intressant handbok med en text som är lättläst vilket gör att det är smidigt att ta sig igenom 
handboken utan att det känns tung. 
 
3. Vad tyckte du saknades i handboken? 
Lite få bilder, några enstaka bilder till vore trevligt då de blir mer intressant för ögat. Det blir ett 
avbrott i texten på ett fint och smakfullt sätt. 
 
4. Vad tyckte du var dåligt och har du några tips och råd på vad vi kan göra för att 
förbättra handboken? 
Om handboken ska utvecklas och fortsätta arbetas med efter examensarbetet så är det bra om 
man kan gå in lite mer på djupet inom de olika områden (kapitlen) som nämns. Vore kanske 
intressant att ha en intervju del i handboken där en eller flera chefer presenteras med bild, 
information om dem och deras syn på delat ledarskap. 
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3.4.3. Person 3 

1. Vilka intryck fick du när du läste handboken? 
En väldigt intressant handbok som hade en röd tråd igenom det hela och som har lyckats tagit 
med dem delarna som är viktiga att tänka på när man använder sig av delat ledarskap.  
 
2. Vad tyckte du var bra med handboken? 
Handboken hade en struktur. Mycket vettiga och viktiga information togs upp i handboken samt 
att den var lättläst och hade bilder vilket gjorde att läsningen blev roligare och flöt på bättre.   
 
3. Vad tyckte du saknades i handboken? 
Lite fler bilder samt färger i handboken skulle uppskattas. Handboken skulle se mycket bättre och 
fräschare på något sätt då. 
 
4. Vad tyckte du var dåligt och har du några tips och råd på vad vi kan göra för att 
förbättra handboken? 
De förbättringar som kan göras är att lägga till några fler bilder och färger så att den tilltalar en 
mer så att man lockas till att läsa handboken. Sedan skulle det vara bra om det fanns fler scenario 
som exempelvis i kompetens och arbetsuppgifter, värderingar, tillgänglighet och effektivitet, 
kommunikation och kreativitet och makt och konflikter.  
 

3.4.4. Person 4 

1. Vilka intryck fick du när du läste handboken? 
Boken kändes lätt läst och intressant, den gav även ett positivt intryck av att dela ett ledarskap. 
 
2. Vad tyckte du var bra med handboken? 
Bra information om just delat ledarskap, inte för mycket och inte för lite. 
 
3. Vad tyckte du saknades i handboken? 
Lite fler bilder skulle vara roligt.  
 
4. Vad tyckte du var dåligt och har du några tips och råd på vad vi kan göra för att 
förbättra handboken? 
Skulle kanske vara bra med lite fler tips och råd för att undvika konflikter samt vilka konflikter 
som kan uppstå när man är två eller fler som delar ett ledarskap. 
 

3.4.5. Person 5 

Person 5 besvarade inte frågorna som de övriga som fick titta på handboken utan gav sina 
reflektioner av området delat ledarskap. 

1. Vad är delat ledarskap för dig? 

Delat ledarskap innebär enligt mig en större trygghet och självkännedom som ledare än att vara 
ensam ledare. Du blottar dig och eventuellt även jämförs med din kollega. Som en paradox kan 
delat ledarskap även vara en trygghet för ny ledare - att jobba med en mer erfaren ledare. 

Jag tycker heller inte att delat ledarskap alltid är det mest optimala utan att över tid kunna gå ur 
och in i delat ledarskap beroende på omständigheter och förutsättningar. 

2. Vad tyckte du var bra med handboken? 
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Jättebra med en kortfattad skrift om ämnet. Tycker att ni fångat mycket men ämnet är stort. När 
det gäller det positiva tycker jag ni hittat helt rätt. Just att kunna bolla och stanna upp inför beslut 
gör att besluten blir så mycket bättre och går snabbare och lättare att genomföra. Det får dock 
inte finnas konkurrens mellan ledarna. Jag har även sett sådana situationer när enheter slagits 
ihop och helt plötsligt säger förvaltningschefen att de skall jobba ihop och bli ett. 

3. Övriga tankar om delat ledarskap? 

Själv har jag varit med om både fördelar och nackdelar men tycker i det stora hela att fördelarna 
överväger. Mest givande tycker jag att samledarskapet ger, det vill säga när du i princip delar allt. 
Av praktiska skäl kan det dock vara enklare ibland att dela upp enheten (om det är en stor enhet 
vilket det ofta är) i mindre delar och ansvara var och en för sin del.  

 

3.5. Design & Dokumentation 

Förbättringar från utprovningen – Från de tips och råd vi fick från personen och studenterna på vad 
vi kan göra för att förbättra i handboken så valde vi att förbättra följande saker: 
 
Vad menas med värderingar? 
Här utvecklade vi om vad som menas med värdering och la till att ”alla individer är olika vilket 
resulterar i att de värderingar som individer har kan skilja sig från varandra”. 
 
Vad menas med kommunikation? 
”Att göra gemensamt” –  
Här utvecklade vi mer på vad det menades med kommunikationen och la till ”att kommunicera är 
att göra något gemensamt där informationen transporteras från en person till en annan. Genom 
att använda sig av kommunikation så görs ett informationsutbyte”.   
 
Vad har värderingar för betydelse för delat ledarskap? 
21 % av cheferna svarade att värderingar har positiv betydelse för det delade ledarskapet. 
Eftersom vi ville tydliggöra och utveckla vad som menades så la vi till ”med positiv betydelse 
menas det att om dem delade cheferna har samma eller liknade värderingar så bidrar det till att 
man fungerar bättre ihop som delade chefer” i handboken. 
 
9 % av cheferna svarade att värderingar har negativ betydelse för det delade ledarskapet.  
”Med negativ betydelse menas att om individernas värderingar skiljer sig åt till en stor del kan det 
ha ett dåligt inflytande på det delande ledarskapet.”  
 
I slutet på handboken la vi till en lista på böcker som är grunden till informationen som 
handboken är baserad på. Vi valde inte att ha med hänvisningar i texten till vart informationen 
kommer ifrån för att vi ansåg att det inte skulle bli fint.  
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4. TEORI 

4.1. Ledarskap 

4.1.1. Skillnaden mellan chef och ledare: 
Begreppen chef och ledare har inte samma innebörd och är därför bra om man kan skilja på 
dessa två redan från början. Chef är  
 
”En person som formellt utsetts att ha en chefsbefattning, det vill säga organisatoriskt underställd personal. Syftet 

med chefsbefattning är givetvis att chefen ska utöva ledarskap” 
 (Axelson och Thylefors, 2005, s.97). 

 
”En ledare i en grupp är den individ som vid en viss tidpunkt eller under en viss tidsrymd utövar mer inflytande 

än övriga gruppmedlemmar”  
(Axelson och Thylefors, 2005, s.97). 

 
4.1.2. Ledarskap är: 
Enligt Lööw (2003) betyder ledarskap: 
 
”En förmåga att skapa ett entusiastiskt samarbete och rikta individernas samlade kapacitet och övriga resurser 

mot att nå uppsatta mål.” ”En duktig ledare skapar resultat genom andra” (Lööw, 2003, s.103)! 
 
Erfarna framgångsrika ledare ska enligt Lööw (2003) kunna ha trovärdighet, vara kreativa och 
våga experimentera, kunna söka efter möjligheter och utmana processen, ställa krav och skapa 
regler, vara tydliga utåt och bra på att informera och exemplifiera, vara engagerad, kan ge 
uppmuntran, våga ge erkännanden och stärker andra. Det krävs även bland annat enligt Schutz 
(2004) att individerna är flexibla, kan stärka varandra, fyll ut varandras svaga sidor samt stötta och 
locka fram eller hitta varje individs främsta egenskaper för att skapa ett bra samarbete. 
 

4.2. Ledarstilar 
Dessa nämns på grund av att vi ville redogöra de vanligaste ledarstilarna inom ledarskap. 

4.2.1. Auktoritär styrning 

Enligt Axelson och Thylefors (2005) är det bra om man skiljer på begreppen auktoritär och 
auktoritet innan eftersom dessa två begrepp har olika betydelser. Med auktoritet menas det att 
man som individ godtar den inflytande som den ledaren har.  
 
Det går även ut på: 

”Att ha befogenheter att utöva makt, att få ta det ansvar som erfordras och att ha rätten att påverka andra”  
(Blume och Sigling, 1994, s.31). 

 
Den auktoritära chefen är väldigt strikt och kontrollerande i sitt sätt och detta kan skapa problem 
mellan chefen och dem anställda då dem anställda känner att de inte har den chansen att 
utvecklas. Detta är på grund av att deras kompetenser och omdömen underskattas av den 
auktoritära ledaren vilket leder till att relationen mellan chefen och medarbetarna inte är så bra. 
Den auktoritära chefen är även väldigt bestämd och har behov av att veta och känna sig bäst. I 
dagens samhälle har det utvecklats då det inte är många chefer som vågar vara auktoritära öppet 
eftersom man har fått mer kunskap om effektivt ledarskap. Det var mer förr i tiden då cheferna 
var mer auktoritära (Axelson och Thylefors, 2005).  
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Enligt Blume och Sigling (1994) ses den auktoritära chefen som en diktator där denne styr 
mycket och som inte tolerera motsägelser. Den auktoritära chefens personlighet kan definieras 
från boken (chefen och ledarskapet, 1986) som opåverkbar, misstänksam mot nya idéer, 
moraliserande, fientligt inställd mot främlingar och fördomsfull.  
 

4.2.2. Låt – gå – ledaren 

Låt – gå – ledaren känner sig osäker i sin roll och har oftast svårigheter med att fatta beslut och 
sätta gränser. Denna typ av ledarstil innebär bara en massa nackdelar, då denne inte har tydliga 
mål och är med andra ord passiv. Låt – gå – ledaren är inte lika bestämd och kontrollerande och 
har i stort sätt inte den starka drivkraften som behövs som ledare och är ytterst en besvikelse för 
medarbetarna. Oftast upplever medarbetarna att denna ledarstil visar ytterst liten ansträngning 
eller engagemang i arbetet (Axelson och Thylefors, 2005).  Enligt Blume och Sigling (1994) är låt 
– gå – ledaren även en sådan person som inte har tillräckligt med mod att gå emot sina anställda 
och denne har inte heller godkänt sin roll som chef.  
 

4.2.3. Demokratiskt eller flexibelt ledarskap 

Den mest uppskattade ledarstilen är den demokratiska ledaren. Den demokratiska ledaren har alla 
de fördelar som behövs och som är viktiga för att medarbetarna ska kunna utvecklas, detta är 
motsatsen av den auktoritära ledarstilen enligt Axelson och Thylefors (2005). Chefen har goda 
egenskaper och vet vad som behövs göra och lägger sin fokus på verksamhetens behov. Denna 
ledarstil visar lyhördhet och vågar stå för det han/hon säger och försöker att skapa en trevlig 
miljö där medarbetarna känner trygghet. 
 
Men enligt Blume och Sigling (1994) gäller det även att en demokratisk chef kan delegera i sitt 
arbete och detta innebär att man som ledare ska kunna lämna över vissa arbetsuppgifter till sina 
medarbetare. För att kunna göra det behöver chefen lita på medarbetarnas förmåga att kunna 
utföra arbetsuppgiften på rätt sätt, som att det vore att chefen har gjort den själv.  
 
En chef som har svårigheter med att delegera är sådana som visar osäkerhet på sig själv och då 
kan det hända att chefen får en tendens att inte låta sina medarbetare att ta del av 
arbetsuppgifterna då chefen inte litar på dem (Blume och Sigling, 1994).  
Som demokratisk ledare är dennes personlighet till skillnad från den auktoritära tolerant, icke – 
moraliserande, öppen, flexibel och visa nyfikenhet på nya idéer (chefen och ledarskapet, 1986). 
 

4.2.4. Karismatiskt ledarskap 

Karismatiska ledarskapet finns vid sidan av auktoritär och låt – gå, det är en ledare som har lätt 
för att engagera personer med sin utstrålning och har en stark personlighet (Axelson och 
Thylefors, 2005). 
 
Dessa ovan-nämnda ledarskapsstilar är klassiska ledarskapsstilar då de reflekterar en människosyn 
och används i det allmänna språkbruket (Axelson och Thylefors, 2005). 

4.2.5. Ledarskap och Genus 

De mest beundrade ledarna ska kunna vara ärliga, kompetenta inom sitt område, ha förutseende 
och ha förmågan att kunna inspirera andra. De sämsta ledaregenskaperna är när en ledare inte har 
förmågan att fatta beslut, är auktoritetsberoende, är okänslig och inte har förmågan att utveckla 
sina medarbetare (Lööw, 2003). 
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Om chefen är en kvinna eller man har en stor betydelse då förväntningarna oftast ser annorlunda 
ut för dessa två och vanligtvis är detta beteende (individens förväntningar på dem olika könen) 
omedvetet. Oftast ser man på den kvinnliga sidan som den känslofulla, emotionella ledaren och 
den manliga sidan mer som den instrumentelle ledaren då mannen är mer klar och tydlig och fast 
i beslut och så vidare (Blume och Sigling, 1994).  
 
Enligt Thylefors (hämtad från Blume och Sigling, 1994) finns det egenskaper som klassificerar 
mannen respektive kvinnan. En del av mannens egenskaper är aggressivitet, kraftfullhet, 
tävlingsinriktad, dominerande, rationell och individualistisk. En del av kvinnans egenskaper är 
varm, förstående, känslig för andras behov och intuitiv. 
 

4.3. Självmedvetenhet och självkänsla  

Självmedvetenhet innebär enligt Bjerkeseth (1990) att man känner sig själv samt att man är 
medveten om sig själv. En individ som är självmedveten vet sina problem samt möjligheter 
genom att individen är väl medveten om sina svagheter och styrkor. 
 
”Bli medveten om dina egna motiv för att bli ledare, analysera svaga och starka sidor, väg fördelar mot nackdelar 

– innan du väljer!” 
 (Bjerkeseth, 1990, s.26). 

 
Om individen koncentrera sig på att utveckla sina starka sidor medför det sedan att individen kan 
ta itu med sina svaga sidor på ett bättre sätt. En individ med stor självmedvetenhet kan lättare stå 
för den person han eller hon är samt behålla självrespekten även om någon annan skulle upptäcka 
individens svagare sidor (Bjerkeseth, 1990). En individ som accepterar och är medveten om bland 
annat sitt utseende, sina egenskaper samt förmågor har en god självkänsla menar Bjerkeseth 
(1990). 
 

”En ledare skall fatta beslut. Hur bra besluten blir, beror inte minst på hur väl du känner dig själv, att du har 
bra självkänsla och kan lyssna till andra.” 

 (Bjerkeseth, 1990, s.47). 
 
Individer som känner till sina styrkor och svagheter och har en stor självkänsla behöver inte alltid 
vara bäst, mäktigast, framhålla sig själv eller framkalla problem för andra. Sådana individer 
behöver inte slåss mot andra utan jobbar istället med att förbättra sig själva (Bjerkeseth, 1990). 
Enligt Bjerkeseth (1990) tar ledare med stor självkänsla fler korrekta beslut än ledare med sämre 
självkänsla. 
 
”Men positiv självkänsla är inte i sig en egenskap som gör någon till ett ledarämne. Däremot har du som regel – 

om du har positiv självkänsla – bra förmåga att värdera huruvida du bör bli ledare.” 

 (Bjerkeseth, 1990, s.46). 

Olika beteenden som förbättrar samt underlättar samarbete enligt Schutz (2004) är bland annat 
ärlighet mot sig själv och andra, att man är öppen med sina idéer och känslor, är medveten om 
vad som motiverar en själv, att alla strävar mot samma mål samt deltar och är engagerad i alla 
möten. Man bör vara medveten samt veta orsaken till att man beter sig på ett visst sätt i olika 
sammanhang innan man försöker ändra på just det beteendet, för att kunna utveckla sin egen 
självkännedom menar Schutz (2004).  
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4.4. Delat ledarskap 

4.4.1. Kompetens och arbetsuppgifter 

Enligt Schutz (2004) är det positiva med samarbete att man kan dela upp sina arbetsuppgifter och 
detta ger möjlighet till uppdelade efter deras olika utmärkande egenskaper. Inför ett samarbete är 
det en fördel om dem olika deltagarna kompletterar varandra med olika kunskaper. 
 
I en undersökning gjord av Jakob Rydén (2003) har chefer intervjuats inom olika branscher som i 
nuläget praktiserar delat ledarskap eller tidigare har gjort det. En av undersökningarna utfördes på 
en skola där två chefer delar på ledarskapet vilket i detta fall innebär att de även delar på ansvaret 
(Rydén, 2003). De delade cheferna har erfarenheter från olika branscher, den ena har jobbat som 
högskolelärare i över 20år och den andra har varit officer, högstadielärare samt marknadsförare 
och utbildare på företaget Ericsson.  
 
Ansvar och arbetsuppgifter behöver inte delas upp i förväg menar Rydén (2003) utan det delas 
upp under arbetets gång bortsett från budgetarbete då cheferna formellt har ansvaret. De delade 
cheferna anser att det delade ledarskapet fungerar för att de har en god kommunikation och 
informationsutbytet utförs ofta vilket är en fördel då man handskas med ansvarsuppdelning 
(Rydén, 2003).  
 
Frölunda är en stor organisation där två chefer tillsammans delar på ledarskapet. Organisationen 
består av 20 arbetsplatser och 30 anställda. De delade cheferna tog på sig lika mycket ansvar i 
arbetet även fast den ena var biträdande verksamhetschef. Det delande ledarskapet var till en 
början otydligt utåt men det löstes genom ansvarsuppdelning. Ansvarsfördelningen följs inte till 
punkt och pricka utan båda tar ibland del av varandras områden. Cheferna delade ansvaret 
informellt då det inte förens 2003 var möjligt för båda att få titeln verksamhetschef. Vissa beslut 
fattar cheferna tillsammans då det rör sig om stora, viktiga eller invecklade beslut då de kan ha 
nytta av olika synvinklar (Rydén, 2003). 
 
Jakob Rydén intervjuade två chefer som jobbade med S60-projektet under år 1998-2000 på Volvo 
i Göteborg. I detta projekt ingick produktutveckling, montering och intrimning. I projektet ingick 
ca 170 personer per år som bestod av bland annat designers och konstruktörer. Det fanns även 
en projektledningsgrupp om ca 30 personer som de två cheferna ledde (Rydén, 2003). Cheferna 
som jobbade i projektet insåg att arbetet skulle kunna flyta på bättre om de styrde projektet 
tillsammans. Detta innebär att de båda har beslutsmandat på grund av den geografiska 
spridningen (Rydén, 2003). Hösten 1998 växte idén om delat ledarskap för de delade cheferna 
som de sedan förverkligade. Båda cheferna gavs beslutsmandat och den som hade påbörjat ett 
arbete var den som fick se till att arbetet slutfördes. Cheferna deltog vid möten då fördelen med 
detta var att den ena kunde vara aktiv och leda självaste presentationen medan den andra kunde 
vara passiv och lyssna och ta in det väsentliga som sades under möten (Rydén, 2003). Även fast 
cheferna hade beslutsmandat krävde dem återkoppling av varandra, då uppdatering var viktigt. 
Cheferna gjorde detta möjligt genom att avsätta tid och planera strategiskt (Rydén, 2003). 
 
Sten-Åke Siewertz arbetar som chef på ett äldreboende i Sverige och det var han som kom på 
idén att införa delat ledarskap på äldreboendet då en ny enhetschef skulle tillsättas. Per och Ulrika 
var två tidigare anställda på äldreboendet som Sten-Åke kände tillit för. Enligt Sten-Åke hade 
även dessa två kompetenser för att utföra delat ledarskap. Hans syfte med idén om delat 
ledarskap är för att han tyckte att detta skulle underlätta mer om två personer delade på ansvaret 
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så att man inte som ensam person behöva känna en så pass stor press på sig själv (Mossberg, 
2007). Både Ulrika och Per har arbetat med delat ledarskap sedan 2003 och deras arbetsuppgifter 
är att de både delar på ansvaret och fatta gemensamma beslut och att de båda kan få och söka 
feedback från varandra (Mossberg, 2007). 
 

4.4.2. Värderingar 

En av de delande cheferna på handikappsomsorgen i Frölunda tror att deras samarbete fungerar 
bra för att de delar samma värderingar och grundsyn. De delade cheferna anser att det krävs att 
man är ärlig och har tillit för att det delade ledarskapet ska fungera ordentligt (Rydén, 2003). 
 
De två delade cheferna som jobbade på Volvo tyckte att det delade ledarskapet fungerade bra för 
att de skapade tillit till varandra och hade en samma syn på saker. Saker som social kompetens, 
värderingar och ledarskapssyn ledde till att de kunde komma fram till liknande slutsatser (Rydén, 
2003). 
 
För både manliga och kvinnliga chefer som jobbar såväl inom den privata som offentliga sektorn 
innebär delat ledarskap dessa chefer att ha ett stort förtroende för varandra för att lyckats. Detta 
menar de intervjuade kan vara svårt och är en process som kan ta lång tid. För att cheferna som 
delar på ledarskapet även ska kunna utveckla en ärlig förbindelse med varandra krävs det att de 
har ömsesidiga mål och värderingar (Wilhelmson, 2005). 
 
Enligt Marianne Döös krävs det en god grund att stå på när man delar ett ledarskap, förenade 
värderingar, ett gott förtroende för varandra och prestigelöshet. Om ett delat ledarskap inte 
lyckas kan det bero på att det finns brister i grunden (Döös, 2006). 
 
Verksamheten Samhall i Sverige använder sig av arbetssättet delat ledarskap, ett chefspar i varje 
region. Tidningen Samhall i fokus har träffat och intervjuat några av dessa chefspar om det 
delade ledarskapet. För att lyckas med ett delat ledarskap menar några av dem delande cheferna 
att man först och främst bör ha gemensamma mål och värderingar. Sedan ska man försöka lära 
av varandra genom att utnyttja varandras kunskaper och erfarenheter (Lundgren, 2004).  
 
Enligt några av dessa chefer på verksamheten samhall är även humor en viktig egenskap när man 
delar ett ledarskap bland annat eftersom att man spenderar väldigt mycket tid tillsammans. 
Lojalitet, lyhördhet, ödmjukhet, ett gott självförtroende samt bra kommunikation menar cheferna 
även är viktigt för att lyckas med det delade ledarskapet (Lundgren, 2004). 

4.4.3. Tillgänglighet och effektivitet 

Dem flesta chefer arbetar rent allmänt för att utveckla och förbättra samarbete inom företaget. 
Detta för att bland annat skapa bättre produktivitet samt effektivitet menar Schutz (2004). I dem 
grupper där samarbetet inte fungerar bra presterar de sämre under tidspress till skillnad från 
grupper med bra samarbete där gruppen presterar bättre under tidspress enligt Schutz (2004). 
 
Enligt Rydén (2003) har de delade chefernas tillgänglighet ökat på grund av arbetssättet. Det 
skapar ingen förvirring då de förmedlar samma saker. Eftersom cheferna är väl insatta i varandras 
ärenden och uppgifter så har de möjligheten att täcka upp för varandra om det skulle behövas, på 
så sätt sparar de tid och kan även täcka upp för varandra vid frånvaro. Effektiviteten blir hög 
eftersom de delade cheferna har möjlighet att dela upp sina uppgifter och fokusera på endast 
hälften av arbetsuppgifterna. De har då möjligheten att bolla tankar och idéer mellan varandra. 
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En aspekt som cheferna tycker är viktig är att de trivs i varandras sällskap, tänker på ett liknande 
sätt, har samma mål och visioner för organisationen (Rydén, 2003). 
 
Att vara tillgänglig är viktigt för de delade cheferna på handikappsomsorgen eftersom deras 
organisation är stor och består av flera arbetsplatser och många anställda. Där det inte finns 
enhetschefer så ser de till att alltid vara tillgängliga på sina mobiltelefoner (Rydén, 2003). 
 
Enligt de delade cheferna är en fördel med arbetssättet att man kan utnyttja tiden effektivt. 
Uppdelning av arbetet gör att uppgifterna blir färdiga snabbare än om man skulle utföra allt jobb 
ensam och detta ger möjlighet att utnyttja den resterande tiden till annat (Rydén, 2003). Den ena 
chefen har nu möjligheten att på ett bättre sätt få arbetslivet och rollen som småbarnsmor att gå 
ihop då hon ibland kan jobba mindre än heltid (Rydén, 2003). 
 
När de två delade cheferna arbetade tillsammans på Volvo kunde de få mer gjort än om en av 
dem hade jobbat som ensam ledare. Cheferna kunde utföra flera ärenden samtidigt och eftersom 
de var två i många beslutsfattande så ökade kvalitén på grund av olika kompetenser och 
synvinklar. Det bidrog även till en extra trygghet och styrka som gjorde att de gemensamt under 
S60-projektet lyckades. Fördelen med delat ledarskap är att cheferna kan täcka upp för varandra 
vid frånvaro och att det är en bra lösning när man arbetar med stora projekt som kan vara 
komplicerade (Rydén, 2003). 
 

4.4.4. Kommunikation och kreativitet 

Kommunikation 
Innebörden i kommunikation är att ”göra gemensamt” enligt Persson och Håkansson (2003, 
s.82). Enligt Carina Loeb så är kommunikation ”en handling som människor använder för att 
sända budskap till varandra” (Personlig kommunikation, Carina Loeb, 080328). Dem olika 
kommunikationskanaler som finns är att skriva brev, att tala öga mot öga eller ringa. I 
kommunikationsprocessen finns det sändaren, budskapet och mottagaren (Personlig 
kommunikation, Carina Loeb, 080328). 
 
En fungerande kommunikation går till genom att det sker en konversation på minst två personer, 
där den ena personen sänder information och den andra personen tar emot den information som 
denne får av sändaren (Persson och Håkansson, 2003). Sändaren är den personen som vill 
förmedla sitt budskap till mottagaren och budskapet kan handla om exempelvis en känsla, ett 
behov eller om något annat.  

I tusentals år har människor använt sig av kommunikation enligt (Lööw, 2005), detta på grund av 
två anledningar. Den första orsaken är för att skapa en gemenskap i gruppen och den andra 
orsaken är för att tillta effektiviteten. Trots att det är många individer som använder sig av 
kommunikationen så är det inte många som har en känsla av tillfredsställdhet med det. 

Envägs – och tvåvägskommunikation är dem två olika varianter av kommunikation som finns 
(Lööw, 2005). Några exempel på envägskommunikation är militär ordergivning, tv och 
reklamannonser.  

Att fastställa budskapets innebörd och tillvägagångssättet att förmedla det är sändarens uppgift 
och mottagarens uppgift är att ta emot det budskap som denne har fått av sändaren och som 
därefter kunna begripa budskapet. Den mest dominerande och användbara kommunikationen är 
tvåvägskommunikationen på grund av att det blir balans av budskapets mening för både sändaren 
och mottagaren. Det finns några faktorer som har en betydelse för att kommunikation ska bli så 
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bra som möjligt för både sändaren och mottagaren. Dessa faktorer är lyhördhet, kunskaper och 
emotioner (Lööw, 2005).  

 

Problem i kommunikationen 
Missförstånd är något som kan uppstå i kommunikationen då när sändarens budskap inte riktigt 
framförs som det var tänkt från början till mottagaren. Lööw (2005) menar då att detta leder till 
att mottagaren som får sändarens budskap får en helt annan uppfattning. Otydlighet, olika 
referensramar, trötthet (hos sändare eller mottagare) och motsägande signaler i kroppsspråk är 
några vanliga anledningar till att missförstånd kan uppstå. 
 
Otydlighet: För att otydlighet inte ska uppstå kan man använda sig av några viktiga frågeställningar 
som man kan ställa till mottagaren för att utreda missförstånd och oklarheter. ”Vi gör det på det 
vanliga sättet.” ”Vad är vanligt?” ”Vanligt för vem då?” ”Vad är egentligen vi ska göra?” ”Och 
Hur? ” (Lööw, 2005, s.129). 
 
Referensramar: Ett ord kan ha flera olika betydelser och som tolkas på olika sätt av olika individer 
på grund av att alla har olika referensramar (Lööw, 2005).   
 
Trötthet (hos sändare eller mottagare): Trötthet hos sändaren eller mottagaren leder ofta till att 
budskapet påverkas då mottagaren kan få ett otydligt budskap även om det inte var medvetet av 
sändaren att göra det (Lööw, 2005). 
 
Motsägande signaler i kroppsspråk: Vårt kroppsspråk har en stor betydelse vid kommunikationen då 
vi använder oss av exempelvis röstläge, gester, mimik. Det är främst kroppsspråket som vi 
observerar på först när någon försöker att förmedla något. Det är viktigt att kunna genom 
kroppsspråket uttrycker det man vill ha sagt för att andra individer ska kunna tolka det på ett bra 
sätt (Lööw, 2005).  
 

”Den som t ex vill framföra ett positivt budskap, utan att visa leende ögon och mun, kommer att märka att 
budskapet inte kommer att tolkas som speciellt positivt, även om det var sändarens avsikt och även om orden i sig 

var positiva.” 
 (Lööw, 2005, ss.129-130). 

 
Enligt Marianne Döös (2006) kan delat ledarskap medföra missförstånd bland cheferna genom 
olika åsikter eller andra otydligheter. Cheferna kan ha olika uppfattningar om bland annat 
ledarskapet eller ansvaret för organisationen och på så vis växer missförstånd fram. Detta är 
något som cheferna beskriver som det dåliga med att dela ett ledarskap (Döös, 2006). 
 
I ett delat ledarskap kan det förekomma situationer då missförstånd och otydligheter uppstår 
samt att medarbetarna upplever dubbla budskap, detta menar flera utav cheferna på 
verksamheten samhall är nackdelar med ett delat ledarskap (Lundgren, 2004). Trots detta ser 
dessa chefer fler fördelar än nackdelar med att dela ett ledarskap. Fördelarna är bland annat att 
kunna få feedback från varandra samt växla varandras olika idéer och åsikter. 
 
Enligt Rydén (2003) är det extremt viktigt att vara tydligt för att minska missförstånd utåt och 
risken att bli spelade mot varandra från medarbetarna. De delade cheferna har även sett till att 
vara tillgängliga om det skulle krävas ytterligare tydlighet och vägledning när det gäller 
verksamhetens mål. Att vara så tydlig som möjligt såg de delade cheferna på Volvo till att vara 
och detta för att inte dubbla budskap fick inträffa. Om ett beslut hade fattats så var det beslutet 
som gällde så länge ett beslut inte var oförnuftigt (Rydén, 2003). 
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Kreativitet  
Att använda den kreativa sidan är inget som en ledare ska vara rädd för eller undvika enligt 
Bjerkeseth (1990). Kreativa individer utvecklar, finner lösningar samt tar fram nya användbara 
metoder som kan användas inom verksamheten. Att vara en kreativ individ är positivt och 
kreativitet rent allmänt är väldigt viktigt för framtidens utveckling men enligt Wallander (1990) 
bör ändå kreativitet i ledarsammanhang användas med försiktighet. 
 

”För att vara en bra ledare måste du ständigt utveckla dig vidare. Utveckling är förändring!” (Bjerkeseth, 
1990, s.61). 

 
Det är problemet som ska ligga i fokus för att kunna lösa det genom logiskt tänkande och 
kreativt. Enligt Schutz (2004) finns det blockeringar för att tänka kreativt som beror på alltför 
liten självaktning. Blockeringarna består bland annat i form av förnekande, förvirring, ytlighet och 
risktagande. Förnekelse blockeringen handlar om att man förnekar att problemet finns, förvirring 
blockering handlar om att inte ta in för mycket information i rädsla av att tro att individen ska bli 
förvirrad. Ytlighets blockering handlar om att individen är rädd att vara för ytlig eller missa 
bakomliggande anledningar, risktagande blockeringen handlar om att individen väljer att ta den 
lätta vägen. För att kunna undvika dessa blockeringar måste individen tillåta sin självkänsla växa 
uppriktigt och utan hinder menar Schutz (2004). 
 
Kreativiteten ökar när man arbetar två eftersom arbetet blir mer effektivt och motivationen ökar 
vid tunga och mindre roliga arbetsuppgifter, Rydén (2003). Detta på grund av att de delade 
cheferna har chansen att bolla idéer och på så sätt blir deras gemensamma beslut mer 
genomtänkta. Styrkan med att vara två verksamhetschefer är att de har varandra om de stöter på 
motgångar. Det finns även möjlighet till diskussion vid svåra problem som de gemensamt kan 
lösa (Rydén, 2003). 
 
Genom att använda sig utav delat ledarskap avlastar och stödjer cheferna varandra enligt 
Marianne Döss (2006). Gemenskapen gör även arbetet roligare och cheferna kan bolla idéer med 
varandra, på så sätt har cheferna möjligheten att utföra ett bättre arbete (Döös, 2006). 
 
 

4.4.5. Makt och Konflikter  

Makt 
Makt är något alla individer kämpar efter, vare sig det är medvetet eller omedvetet. Detta för att 
man ska kunna ha inflytande över situationen enligt Ahrenfelt och Berner (1999). Makt är inte för 
alla! Om man tycker illa om makt så är ett chefjobb inget man ska satsa på påstår Ahrenfelt och 
Berner (1999).  
 
Utveckling och kreativitet är positiva effekter som kan komma ifrån maktutövning. Det negativa 
är att det kan vara hämmande och förstörande vilket kan leda till att konkurrensen blir för jobbig 
och då fungerar inte samarbetet vilket är nödvändigt för utveckling enligt Ahrenfelt och Berner 
(1999).  
 
Enligt Rydén (2003) skapas det mindre problem då ingen av de delade cheferna är inriktade på att 
dominera eller visa sin självständighet utan cheferna kan glatt lämna över ansvaret till varandra. 
Cheferna fungerar väl ihop och tänker väldigt lika vilket gör att de lättare förstår varandra och 
skapar en trovärdighet både mellan sig själva men även utåt. 
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Konflikthantering 
Ahrenfelt och Berner (1999) talar om att det är viktigt att lösa konflikter på direkten för att 
undvika spänningar och stress vilket kan leda till sjukdomar som vidare leder till sjukskrivningar. 
Detta är vad som händer om stressen kvarstår utan att ha blivit löst. Löser man konflikterna kan 
detta bidra till att kontakten mellan varandra ökar, kan även öka energin och miljön kan bli mer 
kreativ. Schutz (2004) menar att för att ett samarbete ska fungera bör man använda sig av 
öppenhet som en metod för att försöka lösa alla slags problem. 
 
Ahrenfelt och Berner (1999) tycker der är viktigt att prata om sina problem som man kan stöta på 
under resans gång. Detta för att minska inre spänningar och kan därför vara bra att ha en 
diskussionspartner. 
 

”Det är viktigt att visa sina känslor om man vill behålla hälsan och välmåendet. Även duktiga chefer kan ha 
känsloutbrott utan att påverka omgivningen negativt”. 

 (Ahrenfelt & Berner, 1999, s.23) 
 

Negativa effekter som konflikter kan skapa är frånvaro, irritationsmoment, skvaller och 
arbetsuppgifter som utförs på ett dåligt sätt. Konflikter gör även att man kan mista sin styrka att 
kämpa för att lösa dessa, enligt Persson och Håkansson (2003). 
 
Om man vill ha struktur på konflikthantering kan det vara bra att i förväg skapa en plan för hur 
man ska bearbeta konflikter. Man kan även göra en lista där olika åtgärden för konflikter tas upp 
(Persson & Håkansson, 2003). 
 
Konfrontation 
Det är vanligt att konfrontation förknippas med en obehaglig känsla enligt Ahrenfelt och Berner 
(1999) men en ledare eller chef som konfronterar bryr sig om sin verksamhet och sina 
medarbetare. Ska man konfrontera så ska det göras på rätt plats. Tillhör det arbetet ska det ske på 
arbetsplatsen och ingen annanstans (Ahrenfelt & Berner, 1999). 
 

”Den jag konfronterar bry jag mig om! Den jag aldrig konfronterar är jag likgiltig inför!” 
(Ahrenfelt & Berner, 1999, s.145) 

 
 
Enligt Persson och Håkansson (2003) är det viktigt att båda parter gynnas av resultatet i 
slutändan efter att ha deltagit i en konfrontation. 

 
”Så snart en konflikt påverkar arbetsresultatet finns inget skäl att den ska få vara outsagd.” 

(Persson & Håkansson, 2003, s.137) 
 

Förlåtelse och Försoning 
Förlåtelse är ett begrepp som ibland kopplas med något negativt hos vissa individer enligt 
Persson och Håkansson (2003). Förlåtelse kan kopplas med respektlöshet, med sammanhanget 
att bli bestraffad och att man undviker ordet förlåt i rädsla av att förknippas med svaghet. 
 
Om man ska hantera konflikter så måste man kunna be om förlåtelse som inte nödvändigtvis 
inkluderar två personer utan kan vara en ensidig förlåtelse enligt Persson och Håkansson (2003). 
Man kan inte räkna med att en förlåtelse sker omedelbart utan det kan vara en process som tar 
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sin tid enligt Persson och Håkansson (2003). Detta på grund av att det som bidrog till konflikten 
finns kvar i minnet. Detta ger tillfälle att ta lärdom av sina misstag.  
 
Man bör även kunna försonas och här krävs det att det är en ömsesidig försoning. När en 
försoning sker förbättras sin personliga relation samt relationen mellan andra individer. Persson 
och Håkansson (2003) påstår att man måste känna tro till sin partner innan ett försoningsarbete 
kan påbörjas och det krävs även en vilja och ork att reparera en relation. 
  

”Att be om och acceptera förlåtelse är första steget till försoning.” 
(Persson & Håkansson, 2003, s.139) 

 
Om trivsel blir allt för bra kan ledarna skapa sin egen lilla bubbla och bli beroende av varandra 
vilket kan leda till att de kan få svårt att klara sig på egen hand. Spänningar och konflikter kan 
skapa problem i delat ledarskap och då är det viktigt att dessa löses direkt. Ett icke fungerande 
delad ledarskap kan jämföras med ett olyckligt äktenskap enligt Axelson och Thylefors (2005). 
Med detta menas att de inte kommer överens och att deras sämsta sidor sporras.  
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5. RESULTAT 

5.1. Forskningsuppdraget 
Här påminner vi läsarna om studiens syfte som är att samla fakta om vad som krävs för att chefer 
ska kunna få till stånd ett fungerande delat ledarskap och presentera detta i en handbok på ett sätt 
som passar chefer som är intresserade av att pröva delat ledarskap.  
 
Här är en påminnelse av våra forskningsfrågor: 

5.1.1. Forskningsfråga 

Vad krävs för att chefer ska få tillstånd delat ledarskap? 
- Vad har kompetens och arbetsuppgifter för betydelse i delat ledarskap? 
- Vad har värderingar för betydelse för delat ledarskap? 
- Vad betyder delat ledarskap för tillgänglighet och effektivitet? 
- Vad har kommunikation och kreativitet för betyder i delat ledarskap? 
- Vad har makt och konflikter för betydelse i delat ledarskap? 

 

5.1.2. Forskningsfråga för handboken 

Vad bör stå i en handbok om delat ledarskap? 
- Vilka vill köpa en handbok om delat ledarskap? 
- Vad bör handböcker innehålla, generellt sätt? 
- Hur kan man övertyga chefer att försöka få till stånd ett delat ledarskap? 
- Vad har chefer för uppfattning om delat ledarskap? 

 

5.1.3. Vad innehåller kategorierna? 

 
1. Kompetens och arbetsuppgifter 

Under denna kategori beskrivs vad varje begrepp som faller under kompetens och 
arbetsuppgifter står för. 
 
Kunskap – Kunskapen ökar när chefer delar på ledarskapet och de har möjligheten att ta 
del av varandras kunskaper.  
Beslutsunderlag – Ett beslut känns mer genomtänkt och pålitligt om fler än en har kommit 
fram till ett beslut. 
Komplettering – Chefer kan ha olika kompetensområden och om en chef brister i något 
område kan den andra komplettera. 
Ansvar – Som ensam chef har man ett stort ansvar men delar man på ledarskapet så delar 
man även på ansvaret. 
Uppgiftsuppdelning – Man har chansen att dela upp sina arbetsuppgifter med ytterligare en 
person till. 
Delaktighet – Det är mer än en chef som är delaktig i arbetet. 
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2. Värderingar 
Under denna kategori beskrivs vad varje begrepp som faller under värderingar står för. 
 
Känslor – Det som får en att må bra! Att kunna känna glädje, lycka och dylikt. Här 
inkluderas även känslor som får en att må mindre bra exempelvis stress. 
Relation – Att man kan ha en öppen och välfungerande relation till varandra. Man ska 
kunna trivas. 
Trygghet – Kunna känna sig trygg med den man jobbar med. Känna tillit och inte behöva 
ifrågasätta allt den andre gör. 
Stöd – Att finnas där för varandra. Ha någon att vända sig till när det behövs. 
Lyhördhet – Kunna lyssna på varandra. 
Förtroende – Kunna känna samma förtroende till den man delar sitt ledarskap med som 
förtroendet man känner för sig själv. 
 

3. Tillgänglighet och effektivitet 
Under denna kategori beskrivs vad varje begrepp som faller under tillgänglighet och 
effektivitet står för. 
 
Flexibilitet – Lätt att fylla i om någon av cheferna är borta. Man är mer tillgänglig för 
medarbetarna när man delar ett ledarskap jämfört med om man är själv. 
Tid – När man delar ett ledarskap kan det leda till att man sparar tid och att arbetet blir 
mer effektivt. 
Avlastning – Ena chefen kan ha möjlighet att jobba mindre timmar, man slipper känna stor 
arbetsbörda och man är två om allting. 
 

4. Kommunikation och kreativitet 
Under denna kategori beskrivs vad varje begrepp som faller under kommunikation och 
kreativitet står för. 
 
Otydlighet – Brist på information kan ibland leda till otydligheter cheferna emellan men det 
kan även ske otydlighet utåt mot medarbetarna ifall cheferna inte förmedlar samma 
information. Man kan gå om varandra med information. 
Diskussion – Man har någon att föra en dialog med. Man har möjligheten att prata och 
diskutera med en till chef som är insatt i samma saker. 
Idéer/Kreativitet – När man är mer än en chef har man möjlighet att bolla idéer. 
Inspiration – Man kan inspireras av varandra och få nya infallsvinklar.  
 

5. Makt och konflikter 
Under denna kategori beskrivs vad varje begrepp som faller under makt och konflikter 
står för. 
 
Olikheter – Man tycker, känner eller ser på saker på olika sätt. 
Maktbegär – Känner att man vill vara den som har mest makt. 
Rivalitet – Vissa är tävlingsinriktade vilket kan skapa konkurrens mellan cheferna. 
Oenlighet – Cheferna kommer inte överens. 
Kostnader – Det kan bli dyrare att ha chefer som delar på ett ledarskap. 

5.2. Beräkning 2 

[Positiva svar: Kategori 3 och 6] 72 + 60 = 132 
[Negativa svar: Kategori 3 och 6] 14 + 32 = 46 
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[Positiva svar: Kategori 4 och 5] 26 + 43 = 69 
[Negativa svar: Kategori 4 och 5] 19 + 0 = 19 
[Positiva svar: Kategori 1 och 2] 47 + 32 =79 
[Negativa svar: Kategori 1 och 2] 0 + 77 = 77 
[Positiva svar: Kategori 7 och 9] 40 + 18 = 58 
[Negativa svar: Kategori 7 och 9] 17 + 5 = 22 
[Positiva svar: Kategori 8 och 10] 1 + 0 = 1 
[Negativa svar: Kategori 8 och 10] 50 + 4 = 54 
 

5.3. Kategoriseringsmall 2  

I kategoriseringsmall 2 visas 5 kategorier som skapades vid den andra omgången av 
kategoriseringen av de öppna svaren från chefer som delar, som totalt var 557 svar. Dessa 
kategorier har nu fått namn som ger en övergripande bild av vad kategorierna innehåller. 
 
Under kategori ”Kompetens och arbetsuppgifter” föll svar som innefattar ord som omfattar 
kunskap, beslutsunderlag, komplettering, ansvar, uppgiftsindelning och delaktighet. 132 chefer 
gav ett positivt svar och 46 av cheferna gav ett negativt svar. Under kategori ”Värderingar” föll 
svar som innehöll känslor, relationer, ord som trygghet, stöd, lyhördhet och förtroende. 69 av 
cheferna gav ett positivt svar och 19 av cheferna gav ett negativt svar. Under kategori 
”Tillgänglighet och effektivitet” föll svar som innefattar orden flexibilitet, tid och avlastning. 79 
av cheferna gav ett positivt svar och 77 av cheferna gav ett negativt svar. Under kategori 
”Kommunikation och kreativitet” föll svar som innefattar orden otydlighet, diskussion, 
idéer/kreativitet och inspiration. 58 av cheferna gav ett positivt svar och 22 av cheferna gav ett 
negativt svar. Under kategori ”Makt och konflikter” föll svar som innefattar orden olikheter, 
makt, rivalitet, oenighet och kostnader. 1 av cheferna gav ett positivt svar och 54 av cheferna gav 
ett negativt svar. 

 

Efter att de tidigare kategoriseringarna hade satts ihop (2 kategorier har nu blivit 1) var den nya 
kategoriseringsmallen färdig.  

 

Kategoriseringsmall 2. Resultat från kategoriseringen. 
 

 Kompetens och 
arbetsuppgifter 

Värderingar Tillgänglighet 
och effektivitet 

Kommunikation 
och kreativitet 

Makt och 
konflikter 

Antal 
Svar 

 Kunskap 
Beslutsunderlag  
Komplettering 
Ansvar 
Uppgiftsindelning 
Delaktighet 

Känslor 
Relation 
Trygghet 
Stöd 
Lyhördhet 
Förtroende 

Flexibilitet 
Tid 
Avlastning 

Otydlighet 
Diskussion 
Idéer/kreativitet 
Inspiration 

Olikheter 
Maktbegär 
Rivalitet 
Oenigheter 
kostnader 

 

Positiva 
svar: DL 

132 69 79 58 1 339 

Negativa 
svar: DL 

46 19 77 22 54 218 

Summa 557 
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I diagram 1 visas de positiva svaren från chefer som delar ett ledarskap i procenttal. 39 % av 
cheferna anser att kompetens och arbetsuppgifter har en positiv betydelse för ett delat ledarskap. 
21 % av cheferna anser att värderingar har en positiv betydelse för ett delat ledarskap. 23 % av 
cheferna anser att Tillgänglighet och effektivitet har en positiv betydelse för ett delat ledarskap. 
17 % av cheferna anser att kommunikation och kreativitet har en positiv betydelse för ett delat 
ledarskap. 0 % av cheferna anser att makt har en positiv betydelse för ett delat ledarskap.         
 

 

Diagram 1. Visar de positiva svaren från chefer som delar ledarskap i procenttal.  
 
 
 
I diagram 2 visas de negativa svaren från chefer som delar ett ledarskap i procenttal. 21 % av 
cheferna anser att kompetens och arbetsuppgifter har en negativ betydelse för ett delat ledarskap. 
9 % av cheferna anser att värderingar har en negativ betydelse för ett delat ledarskap. 35 % av 
cheferna anser att Tillgänglighet och effektivitet har en negativ betydelse på ett delat ledarskap. 10 
% av cheferna anser att kommunikation och kreativitet har en negativ betydelse för ett delat 
ledarskap. 25 % av cheferna anser att makt har en negativ betydelse för ett delat ledarskap.         



 

36 

 

 

Diagram 2. Visar de negativa svaren från chefer som delar ledarskap i procenttal. 
 

5.4. Innovationsuppdraget 

5.4.1. Research 

Omvärldsanalys – Vi har besökt bokhandeln Bokia och Akademibokhandeln, där hittade vi inga 
böcker som handlade om delat ledarskap. Eskilstunas stadsbibliotek samt Mälardalens 
högskolebibliotek i Eskilstuna besöktes för att finna litteratur om delat ledarskap. Vi fann inga 
böcker om vårt ämne men på högskolans bibliotek fann vi en handbok om ledarskap som 
fångade vårt intresse. Handboken ”Praktiskt ledarskap – En bok om hur man gör när man leder 
människor” skriven av Berggren, Gillström, Gillström & Östling (2001) hade bra struktur, var 
lättläst och inspirerande inför skapandet av vår idé.  
 
Vi har även besökt näthandeln. En av dessa var kommunlitteratur (www.kommunlitteratur.se) 
och där hittade vi inga handböcker om delat ledarskap och här fanns det bara 2 handböcker som 
handlade om ett helt annat ämne. På både Adlibris (www.adlibris.com) och Bokus 
(www.bokus.com) hittades ett par böcker om delat ledarskap men ingen handbok inom detta 
ämne. Det fanns handböcker inom ämnet ledarskap, betydligt fler på Bokus hemsida. Här 
hittades även ofantligt många handböcker inom olika ämnen och dessa varierade både i pris, 
storlek och tjocklek. Många handböcker var väldigt omfattade, dvs. att de innehöll väldigt många 
sidor och det vi vill skapa är en handbok som är innehållsrik men kort.  
 

5.4.2. Design  

Storlek: A5 
Antal sidor: 35 
Material: Hårt papper med en liten glansig yta 
Övrigt: Hålls ihop med hjälp av en spiral 
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5.4.3. Produkt  

Nedan är ett par bilder på hur handboken ser ut. 
 
 
Framsida: 
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6. DISKUSSION/ANALYS 

6.1. Vad har kompetens och arbetsuppgifter för betydelse i delat ledarskap? 

39 % av cheferna har svarat att kompetens och arbetsuppgifter har positiv betydelse för det 
delade ledarskapet. Det som är positivt med kompetens och arbetsuppgifter i ett delat ledarskap 
är enligt cheferna som använder sig av delat ledarskap att få en delaktighet, man behöver inte vara 
ensam och gemensamt dela ansvar. Man har möjlighet att utbyta erfarenheter, lösa problem 
tillsammans, och känna att det är en form av samarbete. Det är även en fördel med 
kompetensutveckling, kompetensfördelning, kunskap, att man hjälps åt på ett annat sätt, att det 
ger ett bättre beslutsunderlag, man har någon att relatera till, man komplettera varandra och att 
man har mer möjlighet att påverka. Alla dessa svar från kategoriseringen är viktiga att ha för att 
kompetens och arbetsuppgifter ska gynnas i delat ledarskap. I teorin lyfte Schutz (2004) fram hur 
viktigt det är att kunna dela på ansvaret så som arbetsuppgifter när man är två som delar ett 
ledarskap. Det är också viktigt att individerna som arbetar tillsammans kan komplettera varandra 
genom deras olika erfarenheter. Med detta menas att om det skulle uppstå ett problem som den 
ena personen inte kan lösa så kan den andre personen hjälpa till. En annan sak som också är 
viktig att tänka på för att ett delat ledarskap ska kunna fungera är när man bestämmer sig för att 
samarbeta med en annan person så måste båda komma överens och kunna fatta gemensamma 
beslut.  

21 % av cheferna har svarat att kompetens och arbetsuppgifter har negativ betydelse för det 
delade ledarskapet. Det som är negativt med kompetens och arbetsuppgifter i ett delat ledarskap 
för cheferna är att det kan bli en lång beslutsprocess, att det blir dubbelarbete och svårigheter 
med att leda om man inte kan ta egna beslut utan att man måste samspråka hela tiden. Fler 
svårighet är om den andra inte tar sitt ansvar, samarbetet fungerar inte, man har inte koll på vad 
den andre gör, problem med att samarbeta med de andra, när den andra personen är oengagerad 
och det blir svårt att planera. Att arbeta med delat ledarskap med en annan person kan innebära 
vissa risker då man tycker att den andre personen inte visar lika mycket engagemang som sig 
själv. Enligt Rydén (2003) gäller det att man redan från början är tydlig i sin kommunikation och 
ser till så att ansvaret delas upp lika när man är fler som delar en ledarposition, på så sätt kan 
riskerna undvikas och medför till att man slipper uppleva de obehagliga situationerna som kan 
dyka upp. Oftast kan det kännas tungt för en person som ensam sköter och ansvarar för det 
mesta på arbetet, det kan också upplevas som stressigt. Den ensamme chefen har ingen annan 
individ vid sidan som kan hjälp till och diskutera arbetsuppgifter, därför är det bra om man kan 
hitta en partner som man kan dela ansvaret och arbetsuppgifter med. Detta kan underlätta arbetet 
för den ensamme chefen, det är bättre att vara två som delar på ansvaret än att var en. Detta 
stämmer in på det Siewertz syftar till då han säger att ett delat ledarskap underlättar ansvaret för 
två personer samt minskar pressen på sig själv (Mossberg, 2007). 

 
 

6.2. Vad har värderingar för betydelse för delat ledarskap? 

21 % av cheferna har berört värderingar när det gäller vad som är positivt med delat ledarskap.  
Det som är positivt med värderingar i ett delat ledarskap är enligt cheferna att det är utvecklande, 
minskad sårbarhet, stöd och förtroende. Det är även positivt att det finns en trygghet med 
beslutsfattning, förståelse, glädje, lyhördhet. Delat ledarskap kan leda till att man får en bättre 
kontakt, bättre arbetsstämning och att det är drivande. När man delar ett ledarskap med en annan 
person är det enligt Rydén (2003) viktigt att lita och vara ärliga mot varandra, en annan fördel till 
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att samarbetet mellan två personer fungerar bra i detta arbetssätt är för att man har samma 
uppfattningar, man delar alltså på samma grundsyn och värderingar. Detta är också ett sätt där 
man kan söka stöd hos varandra vid olika situationer, man kan lita på varandra och lyssnar på 
varandra, detta leder då till att delat ledarskap är ett bra arbetssätt som man kan använda sig av. I 
teorin lyfte Döös (2006) fram att det redan från början krävs en god grund i ledarskapet för att 
det ska fungera och med detta menas att man ska visa förtroende för den man arbetar med, 
prestigelöshet och att man har samma värderingar. 

9 % av cheferna har berört värderingar när det gäller vad som är negativt för delat ledarskap.  
Det negativa med värderingar i ett delat ledarskap är att relationen blir dålig, svårigheter med att 
hitta gemensamma mål, olika personligheter där personkemin inte stämmer, att det skapar viss 
stress och brist på motivation. Ett delat ledarskap blir inte alltid som man har tänkt sig och oftast 
är detta på grund av att det fattas prestigelöshet, tillit för varandra och att man inte har samma 
värderingar. Om ett delat ledarskap inte fungera så kan dessa saker vara orsaken till problemet 
enligt Döös (2006). Wilhelmson (2005) säger också att det är svårt att skapa tillit för den andre 
partnern, det kan vara en lång och tidskrävande process, sen är det precis som Rydén tidigare 
säger, viktigt med samma värderingar och gemensamma mål för att det delade ledarskapet ska 
lyckas.  

  
 

6.3. Vad betyder delat ledarskap för tillgänglighet och effektivitet? 

23 % av cheferna har svarat att tillgänglighet och effektivitet har positiv betydelse för det delade 
ledarskapet. Det positiva med tillgänglighet och effektivitet i ett delat ledarskap enligt cheferna är 
att det finns en större flexibilitet, lättare att vara två i alla lägen, man har någon annan som finns 
där när man är frånvarande. Man får mer tid åt att fokusera sig på sina arbetsuppgifter, och det 
bidrar till avlastning och tillgänglighet. Fler positiva saker är att det finns en person till som ställs 
inför samma problem, effektivitet, frihet att kunna vara ledig och täcker upp för varandra. 
Personer som redan från början har ett bra samarbete i det delade ledarskapet tenderar att 
prestera bättre under tidspress enligt Schutz (2004). Som två personer har man enligt Rydén 
(2003) mer tid åt att utföra flera saker samtidigt än om man vore ensam, en annan fördel med att 
vara två personer är att man har koll på vad varandra gör. Detta leder till att man kan täcka upp 
för varandra om det visar sig att den andra personen är borta, på det sättet blir effektiviteten hög. 
Detta beror på att man inte fokusera på alla arbetsuppgifter utan man har möjligheten att dela 
upp arbetsbördan med den andra personen. På grund av detta finns det en flexibilitet. Att det 
finns en annan individ tillgänglig underlättar ens arbetsuppgift då Rydén (2003) menar att 
arbetsuppgifterna har halverats, de kan göras färdigt mycket snabbare och så finns det en till 
person som kan hjälpa till att lösa olika problem. Det är stor avlastning när man har en till som är 
tillgänglig i organisationen, man sparar en massa tid och energi. 
 
35 % av cheferna har svarat att tillgänglighet och effektivitet har negativ betydelse för det delade 
ledarskapet. Det negativa med tillgänglighet och effektivitet i delat ledarskap är att det kan bli 
tidskrävande, kräver mer möten och tar lite längre tid att fatta beslut. Om samarbetet fungerar 
dåligt kan det bli tidskrävande för cheferna som delar. När samarbetet inte fungerar som det ska 
presterar cheferna sämre under tidspress (Schutz, 2004).  
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6.4. Vad har kommunikation och kreativitet för betydelse i delat ledarskap? 

17 % av cheferna har svarat att kommunikation och kreativitet har positiv betydelse för det 
delade ledarskapet. Det positiva med kommunikation och kreativitet i delat ledarskap är att man 
kan bolla idéer, ha brainstorming, diskuterar/kommunicera med en annan. Man har möjligheten 
att diskuterar fram och få bättre beslut när man är två, har olika infallsvinklar och att det är 
inspirerande. Kommunikationen är en viktig del som behövs för ett fungerande delat ledarskap. 
Två personer som samarbetar ihop ska kunna föra en dialog med varandra och söka feedback 
hos varandra. Detta för att de exempelvis ska kunna ta del av varandras arbetsuppgifter eller att 
bara ha möjligheten att kunna kommunicera med en annan person som är insatt i samma 
problem. Man har även möjligheten att inspirera, diskutera och bolla idéer med den man arbetar 
med, speciellt när man stöter på olika problem som man senare måste kunna lösa. Detta kan leda 
till att kreativiteten ökas när man arbetar två säger Ryden (2003). Arbete kan kännas roligare när 
man har skapat en gemenskap med den personen. Döös (2006) menar att på det sättet så kan 
arbetet utföras bättre eftersom två personer som arbetar tillsammans har kul och ett så pass bra 
samarbete, det medföra till att man kan bolla idéer sinsemellan utan att det uppstår problem.  

10 % av cheferna har svarat att kommunikation och kreativitet har negativ betydelse för det 
delade ledarskapet. Det negativa med kommunikation och kreativitet i delat ledarskap är att det 
lätt kan bli missförstånd, otydlighet, informationsbrist, dålig kommunikation, olika budskap och 
otydlighet med arbetsuppgifterna. För att reda ut missförstånd och otydligheter behöver man 
enligt Lööw (2005) vara tydlig redan från början, särskilt med kommunikationen. 
Kommunikationen behöver framföras tillräckligt tydligt för att det inte ska bli några missförstånd 
mellan personerna. Därför kan det vara bra att man försöker att framföra de åsikter man har så 
tydlig som möjligt, då detta kan reda ut missuppfattningar. 

 
 

6.5. Vad har makt och konflikter för betydelse i delat ledarskap? 

0 % av cheferna har svarat att makt och konflikter har positiv betydelse för det delade 
ledarskapet. Här hittar vi inget som är positivt med makt och konflikter i ett delat ledarskap, 
vilket är bra. En person som använder sig av makt eller att det förekommer för mycket konflikter 
i ett delat ledarskap är ingen god nyhet. Men det fanns dock en chef som har svarat med att det 
kan vara maktmissbruk om man inte har delat ledarskap. 
 
25 % av cheferna har svarat att makt och konflikter har negativ betydelse för det delade 
ledarskapet. Det som är negativt med makt och konflikter i ett delat ledarskap är om relationen 
inte fungerar mellan dem som delar, om man inte är klar över gränserna eller känner varandra så 
kan det bli kontroverser. Det kan även bli diskussioner vid delade meningar då det förekommer 
oenighet/skilda synsätt på vissa frågor. Kan även vara negativt om man inte kan finna en 
gemensam lösning, olika synpunkter, om man inte fungerar ihop som personer. Svårigheter 
uppstår även om man inte dra åt samma håll med åsikter och tankar, rivalitet kan uppstå, 
kostnader, den andra kan bli mer styrande och risk för konkurrens om maktpositionen om man 
är på samma nivå.  
 
Ahrenfelt och Berner (1999) menar att konflikter är något som behövs lösas direkt, så fort de 
uppstår, för att undvika allvarliga följder som sedan kan leda till sjukskrivning. I teorin framgår 
det av Ahrenfelt och Berner (1999) att konflikter som inte löses kan leda till stress men om man 
löser konflikten så kan bland annat relationen mellan personerna som delar stärkas.  
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Schutz (2004) säger att det är viktigt att visa öppenhet för att ett samarbete med en annan person 
ska kunna fungera för att sedan kunna lösa de olika problem man stöter på. Det är enligt 
Ahrenfelt och Berner (1999) även viktigt att man kan prata om de konflikter som dyker upp så att 
man kan bearbeta problemet. Det är inte bra att bara strunta i dem och se de växer och blir värre. 
För att kunna hantera de konflikter som uppstår så är det bra om den personen som ligger 
bakom konflikten kan be om förlåtelse enligt Persson och Håkansson (2003). Det som orsakade 
konflikten är inte alltid så lätt att glömma och därför ska man inte ha allt för höga förväntningar 
på att man ska bli förlåten direkt utan det kan ta tid, under den tiden kan personerna fundera 
över konflikten och förhoppningsvis lära sig något av det (Persson och Håkansson, 2003).  

6.6. Innovationsuppdrag 

Innehållet i handboken är hämtat och inspirerat från kunskapen som skapades under 
forskningsarbetet. I forskningsarbetet användes endast material från dem chefer som delar 
ledarskap men i innovationsuppdraget tog vi även del av materialet från dem chefer som inte 
delar ledarskap. Vi valde att ta del av den informationen för att få en uppfattning om vad chefer 
som inte delar ledarskap anser om delat ledarskap. Detta utgör en liten men intressant del av 
handboken då vi ville besvara frågan ”Vad har chefer för uppfattning om delat ledarskap”? 
 
 
Målgruppsmatris 

MÅLGRUPP VETA GÖRA UPPLEVA 

Chefer inom 
kommunen 

Ge information om vad 
delat ledarskap handlar 
om. 

Att på ett lätt sätt 
kunna ta del av snabba 
svar och tips på hur 
man får till stånd delat 
ledarskap 

Att handboken funkar som 
en handledning. 
 

  Vilka fördelar samt 
nackdelar som man bör 
känna till. 

   Att delat ledarskap är en 
intressant arbetssätt. 

 

Målgruppsmatris: Ger en lätt översikt över det vi vill förmedla med handboken. 
 

6.7. Vad bör stå i en handbok om delat ledarskap? 

För att besvara denna fråga användes dessa underfrågor: 

Vilka vill köpa/läsa en handbok om delat ledarskap? 
De som vill läsa handboken om delat ledarskap är både chefer som delar och inte delar ett 
ledarskap. Chefer som utför ett delat ledarskap kan använda handboken för att få tips och råd på 
hur man på ett lyckat sätt ska utföra ett delat ledarskap. Chefer som inte delar ett ledarskap kan 
ha användning för handboken om de vill ha information om vad delat ledarskap handlar om. De 
kan även ta hjälp av handboken om de är intresserade av att prova på delat ledarskap. 
 
Bokförlaget Kommunlitteratur kan tänka sig köpa en handbok om delat ledarskap då de har visat 
ett intresse. Kommunlitteratur inriktar sig till chefer och arbetsledare och erbjuder inspirerande 
och snabblästa böcker. En stor del av deras sortiment består av handböcker och deras mål är att 
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kunna leverera böcker som ger glädje och nytta till kommunala verksamheter (Kommunlitteratur, 
2008). 
 
Vad bör handböcker innehålla, generellt sätt? 
En handbok bör innehålla generell information om det ämnet som handboken är baserad på. I 
detta fall har vi forskat om delat ledarskap och valt att ta med information om kompetens och 
arbetsuppgifter, värderingar, tillgänglighet och effektivitet, kommunikation och kreativitet och 
makt och konflikter. Detta är de 5 kategorier som omfattar stora delar av delat ledarskap.  
 
Man bör ha med förklaringar på begrepp tidigt i handboken för att minska missförstånd och 
oklarheter. Genom att ta med citat i handboken får personer som läser handboken en 
verklighetsbild. De får möjligheten att ta del av vad människor har sagt ordagrant utan att någon 
har tolkat deras ord. Det är bra att ta med vanligt förekommande frågor eftersom det skapar 
chansen att lösa vanliga frågetecken som läsarna kan ha. En handbok bör även alltid lista tips och 
råd. Det är ett bra, smidigt och lätt sätt att hjälpa läsaren på traven. Om man har med ett scenario 
gör man handboken lite mer intressant och läsaren får möjligheten att sätta sig in i en situation 
och se hur det löser sig i självaste scenariot.  
 
Det finns många saker man kan ha med i en handbok men det gäller att anpassa handboken efter 
sin egen smak för att göra den lite personlig och annorlunda. Att ha med ett personlighetstest 
eller några andra tester gör handboken roligare och man får med något som är lite annorlunda. 
För att få handboken att se intressant ut är det viktigt att ha med bilder, det gör att handboken 
blir mer tilltalande. Sist men inte minst så bör det finnas en tydlig struktur i en handbok för att 
göra det användarvänligt. 
 
Hur kan man övertyga chefer att försöka få till stånd ett delat ledarskap? 
Det första som måste göras är att se till att det finns information att få tag på om delat ledarskap. 
Det löser man genom att skriva om ämnet och se till att det finns tillgängligt. Vi har valt att 
forska om delat ledarskap, och ju mer forskning som görs inom ämnet, ju lättare kommer man att 
kunna få tag på information om det.  
 
Bara för att det förhoppningsvis kommer att skrivas mer om ämnet delat ledarskap så innebär 
inte det att chefer kommer att bli övertygade om detta sätt att arbeta på. Man måste hitta nya och 
intressanta sätt att presentera ämnet på och göra det lättillgängligt för chefer. Vi har valt att 
övertyga chefer genom vår handbok. En handbok ska vara intressant och lättläst vilket kan vara 
mer tilltalande än att läsa en forskningsrapport om man är intresserad av att få till stånd ett delat 
ledarskap.  I en handbok gäller det att ta upp sådant som en chef skulle vilja veta. Man bör lyfta 
fram allt positivt med ett delat ledarskap men på grund av det bör man inte avhålla information 
som kan vara negativt om delat ledarskap. Genom att ta upp sådant ger man en rättvis bild och 
de har chansen att avgöra om delat ledarskap är något för dem. Konsekvenser finns det nästan 
med allt och detta gäller även delat ledarskap. Genom att nämna det som är negativt har man 
samtidigt skapat en möjlighet att förhindra vissa saker innan det skett. Är man medveten om 
konsekvenserna så vet man vad man kan förvänta sig och förhoppningsvis hitta andra eller bättre 
vägar för att undvika konsekvenserna. Det är viktigt att få in verkligheten i en handbok då man 
vill försöka övertyga chefer. Det kan man göra genom att ta med citat från chefer som utför ett 
delat ledarskap, på så sätt förstärker man trovärdigheten i en handbok då orden som sägs 
kommer från en chef som utför delat ledarskap. 
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Vad har chefer för uppfattning om delat ledarskap? 
Utifrån det material6 vi tidigare har använt oss av har vi fått en uppfattning om vad de icke 
delande chefer tänker om delat ledarskap. 
 
Positiva uppfattningar om: 
 
Kompetens och arbetsuppgifter 
Chefer som inte utför ett delat ledarskap har uppfattningen om att man blir delaktig i varandras 
arbeten och har gemensam ansvar då man utför ett delat ledarskap. Att ”dela på arbetsbördan” 
nämnde många chefer som något positivt med delat ledarskap. En del tror att det underlättar när 
man arbetar tillsammans med en annan chef eftersom man då delar på bördan. De tror även att 
kompetensen ökar när man arbetar tillsammans eftersom det då finns tillgång till ett bredare 
kunskapsområde. När detta finns skapar det möjligheten att komplettera varandra och få fler 
infallsvinklar. ”Man är inte bra på allt, men är man två så kan man hjälpas åt på alla sätt”, och 
detta kan man göra genom att utnyttja varandras styrkor och ta del av varandras erfarenheter. 
 
Värderingar  
Det är många som tror att om man delar på ett ledarskap så kan den andra chefen funkar som ett 
”personligt stöd”. Då finns det möjlighet att söka stöd hos den andra, som finns där som en 
trygghet. En del chefer hade uppfattningen om att ett delat ledarskap skapar mindre stress, 
mindre sårbarhet, och att man slipper känna sig ensam.  
 
Tillgänglighet och effektivitet  
Ett delat ledarskap uppfattades som en arbetssätt som ger möjlighet till avlastning vilket leder till 
större flexibilitet. Tiden man lägger ner på ett arbete påverkas om man är två eller inte och är man 
två så sparar man tid. Avlastning kan exempelvis ske i arbetsuppgifter, vilket leder till en minskad 
arbetsbelastning. Tillgängligheten ökar med två chefer på plats och personalen kan gå till vilken 
chef som helst av dem två. En vanlig uppfattning hos chefer är ”om någon är borta finns det 
alltid någon där” vilket leder till att man lättare kan täcka upp för varandra vid sjukdom. 
 
Kommunikation och kreativitet  
”Man har någon att bolla frågor med” var en stor del av cheferna som nämnde som något 
positivt med ett delat ledarskap. Om man har någon att bolla idéer kan det leda till nya 
infallsvinklar. Att dela sitt chefsjobb gör att man har en annan person som man kan föra en 
dialog med, rådfråga och diskutera fram olika lösningar. Att ha någon att diskutera med kan vara 
bra då det finns frågor som måste besvaras och beslut som måste fattas som är svåra. 
 
Makt och konflikter 
Ingen av cheferna som inte utförde delat ledarskap hade några uppfattningar om vad som skulle 
kunna vara positivt med makt och konflikter. 
 
 
 
 
 
 
                                                           

6 Materialet innehåller svar från chefer som inte delar ledarskap. 
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Negativa uppfattningar om: 
 
Kompetens och arbetsuppgifter  
Det som kan vara negativt med ett delat ledarskap är att en person kan vara mer engagerad än 
den andra och att det kan vara jobbigt att alltid behöva ha koll på vad den andra har för sig. En 
del chefer tror att ansvarsfördelningen måste vara tydlig för att man ska ta det delade ledarskapet 
på allvar och inte kunna smita undan eller skylla ifrån sig sitt ansvar. Några enstaka tyckte att det 
skulle bli svårt att fatta beslut tillsammans och på grund av det tyckte de att det vore bättre om en 
fattar det giltiga beslutet. Ytterligare en nackdel är att det finns risk att man fattar beslut utan att 
den andra chefen är medveten om beslutet. Vissa av cheferna uppfattade att beslutsprocessen kan 
bli svår på grund av att cheferna vill olika saker, en av cheferna blir inte nöjd och detta kan leda 
till att hela beslutsprocessen blir ineffektivt.  
 
 
 
Värderingar 
Att ”personkemin inte alltid stämmer” var det många chefer som uppfattade som något negativt 
med ett delat ledarskap. Cheferna tycker även att det är negativt om cheferna inte delar samma 
värderingar och har olika syn på saker och ting. 
 
Tillgänglighet och effektivitet 
Att två chefer arbetar tillsammans kan orsaka att olika saker blir tidskrävande och mindre 
effektivt. Att ”personalen har svårt att veta vem de ska vända sig till” var det en del chefer som 
uppfattade som negativt med ett delat ledarskap. Detta kan leda till att en del personer kanske 
väljer ut en chef som de tycker ger dem rätt svar och enbart vänder sig till den ena.  
 
Kommunikation och kreativitet  
En stor del av cheferna hade en uppfattning om att kommunikationen kan fungera dåligt och 
otydligheter uppstår vilket skapar missförstånd. Den del chefer tog upp något som kallas för 
”mamma pappa syndrom” där dem anställda utnyttjar situationen av två chefer. Om den anställda 
inte får vad den vill hos den första chefen går den till den andra och spelar ut dem mot varandra. 
Detta kan uppstå om kommunikationen inte fungerar väl mellan cheferna. En till negativ sak som 
cheferna tog upp var ”dubbla budskap”. Om cheferna inte har kommit överens om att sända 
samma budskap utåt kan dem råka ut för just dubbla budskap vilket är negativt för både cheferna 
och dem underanställda. 
 
Makt och konflikter 
En del chefer tog upp konflikter som något negativt med delat ledarskap. Konflikterna som 
cheferna nämnde kan uppstår om man är inte fungerar ihop, om man inte kommer överens, 
känner av rivalitet, om man är oenig, om det finns för mycket olikheter om man inte kan 
kompromissa och maktkamp. En till negativ faktor med delat ledarskap som nämndes är att 
kostnaden kan bli hög eftersom det är två chefer som ska ha en chefslön.  
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7. SLUTSATS 

7.1. Forskningsområdet 

För att kunna besvara vår frågeställning, ”Vad krävs för att chefer ska få tillstånd delat 
ledarskap?” har vi kommit fram till att de chefer som delar ett ledarskap bör bland annat ha 
olika kompetensområden för att kunna dra nytta av varandras kunskaper. Men inom detta 
område kan det även vara en nackdel med chefer som delar, då beslutsprocessen kan ta längre 
tid.  
 
När man arbetar tillsammans med en annan chef skapa det större tillgänglighet. Cheferna får 
chansen att vara mer flexibla och effektiva då de har möjligheten att täcka upp för varandra 
vid frånvaro. Det negativa med att dela ledarskapet är om samarbete inte fungerar, då kan det 
bli mer tidskrävande och kräver fler möten. 
 
Värderingar så som stöd, förtroende, mål och trygghet visar sig vara viktiga faktorer för att de 
delande chefer ska trivas och må bra i ett gemensamt ledarskap. Om cheferna inte har 
värderingar som stämmer överens med varandras så kan detta vara en nackdel. Detta kan leda 
till att chefer inte kommer överens. 
 
Chefer som delar ett ledarskap finner arbetssättet positivt då de har möjligheten att diskutera 
och bolla idéer med en annan person på samma nivå. Att ha möjligheten till detta är både 
inspirerande och kan leda till nya infallsvinklar. Bristande kommunikation kan leda till 
missförstånd, informationsbrist och otydligheter. 
 
Vi har kommit fram till att makt och konflikter inte bidrar till ett fungerande delat ledarskap. 
Om de som delar har skilda synsätt, oklara gränser och känner av rivalitet så kan det vara 
svårt att få till stånd ett delat ledarskap. 
 

7.2. Innovationsuppdrag 

För att kunna besvara vår frågeställning, ”Vad bör stå i en handbok om delat ledarskap?” har 
vi kommit fram till att det är viktigt att i början av handboken ge läsare en övergripande bild 
om delat ledarskap. 
 
Det är viktigt att definiera återkommande begrepp tidigt för att minska otydligheten. I en 
handbok bör det även finnas en god struktur samt relevanta avsnitt som gör det lätt för läsaren 
att hänga med. De fem avsnitt som vi har kommit fram till som bör stå i en handbok är 
kompetens och arbetsuppgifter, värderingar, tillgänglighet och effektivitet, kommunikation 
och kreativitet samt makt och konflikter. 
 
En annan viktig del man bör tänka på när man skriver en handbok är att göra den tilltalande, 
lättförståelig och personlig. Handboken har gjorts tilltalande genom bilder som är kopplade 
till texten. Texten är lättförståelig då den är anpassad till både personer som är och inte är 
insatta i arbetssättet delat ledarskap. Denna handbok har fått ett personligt intryck genom 
avsnitten tips och råd, praktikfall, scenario och kloka citat.  
 
 



 

47 

 

7.3. Reflektioner  

Innan studien påbörjades tyckte vi alla att självaste ämnet ledarskap var intressant så när vi fick 
höra om delat ledarskap så blev vi nyfikna. Ingen av oss hade tidigare kommit i kontakt med 
arbetssättet och viste inte alls mycket om arbetssättet. Vi var alla överens och trodde att man 
enbart kunde dela ett ledarskap mellan två chefer och för att få göra detta trodde vi att man var 
tvungen att dela ledarskapet formellt, det vill säga att det står på papper att de två cheferna delar 
på sin position. Vi funderade också över hur arbetsuppgifterna delades upp mellan cheferna, 
vilket för oss kändes lite knepigt. Under studiens gång har vi lärt oss att det är vanligt med två 
chefer som delar på sitt ledarskap men att det även går att vara fler än två chefer om man vill dela 
ledarskapet. Vi har även lärt oss att delat ledarskap är ett arbetssätt som inte fungerar för alla. Det 
finns en hel del faktorer som måste stämma överens för att det ska kunna fungera smidigt. Man 
måste inte bara fungera ihop som personer, utan det är även viktigt att man strävar mot samma 
mål och har ett liknande tänk för att undvika problem. 
 
Under detta forskningsarbete har vi lärt oss en hel del om delat ledarskap som i början av arbetet 
bara var ett begrepp för oss. Vi har även lärt oss att handskas med Microsoft Office 
programvaran Excel som ingen av oss tidigare hade några stora kunskaper i. Detta var vi tvungna 
att göra då all våra data låg i Excel filer. Det största misstaget vi gjorde var att flytta allt innehåll 
från Excel filerna till Microsoft Office programvaran Word då en del av information alltid 
verkade gå förlorad. Anledningen till att vi i första taget flytta informationen var att vi ville göra 
det mer lätthanterligt för oss och ville arbeta i ett program som alla behärskade. Mitt i arbetet 
insåg vi misstaget med att flytta information och lärde oss uppskatta programmet Excel. Vi har 
lärt oss en av anledningarna till att använda Excel, det går att hantera mycket information på ett 
smidigt sätt, programvaran håller räkningen av siffror och det är alltid bäst att arbeta i samma 
programvara där de data man använder är inmatad i.  

7.4. Förslag till vidare forskning 

I examensarbete har vi lagt fokus på att samla in mycket information om delat ledarskap och 
andra närliggande ämnen som kan beröra.  Med hjälp av detta har vi försökt att ta reda på vad 
som krävs för att få tillstånd ett delat ledarskap och sen presentera detta på ett intressant sätt. I 
studien användes ett insamlat material från telefonintervjuer för att ta reda på vad som är positivt 
och negativ med delat ledarskap. 
 
I framtiden vore det intressant om det gjordes fler studier inom delat ledarskap. Då det finns 
många ämnen som går att koppla till delat ledarskap vore det trevligt att läsa om en fördjupad 
studie i exempelvis delat ledarskap och konflikter.  Det vore även intressant om metod delen i en 
studie innehöll workshops där chefer under ett par dagar får testa på delat ledarskap. 
Observationer är intressant och vi tror att det skulle passa bra inom detta ämne. 
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