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Sammanfattning 
 
Att företag går över från en organisation med en chef till ett delat ledarskap med två chefer är 
en ny företeelse. Studier visar dock på att organisationsförändringar ofta misslyckas och att 
byte av ledarskap är en process som med stor sannolikhet stöter på problem. Denna studie har 
genom intervjuer med tre olika chefer undersökt problemställningen: 
 
Hur kan införandet av delat ledarskap se ut; vilka svårigheter kan ledarskapets chefer stöta 
på och vidtas det några förberedande åtgärder? 
 
Studien har genomförts med en hermeneutisk syn på kunskap och med ett deduktivt 
angreppssätt där det teoretiska ramverket legat till grund för empirinsamlingen från studiens 
respondenter. 
 
Resultatet av studien visar att det sätt som ledarskapet införs och formas på skiljer sig 
beroende på om cheferna själva tar initiativet till att införa ett delat ledarskap i organisationen, 
eller om initiativet kommer från den överordnande ledningen. De svårigheter som kan uppstå 
för cheferna grundar sig bland annat på den inbördes relationen, där trivseln dem emellan och 
tiden det tar att anpassa sig till varandras arbetssätt kan leda till svårigheter. Det kan även 
uppstå problem i relationen mellan cheferna och personalen, där personalens vana att arbeta 
under en ensam chef kan leda till svårigheter i acklimatiseringen till det nya sättet att arbeta. 
Slutligen presenteras ett antal sätt att förebygga svårigheter vid ett införande av delat 
ledarskap där bl. a. vikten av att engagera personalen i införelseprocessen och tydlighet i 
kommunikationen lyfts fram som viktiga punkter. 
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1. Inledning 
 
I detta första kapitel beskrivs uppsatsens problemområde genom att ge en bild av de 
bakomliggande teoretiska och praktiska förhållandena. Detta mynnar sedan ut i uppsatsens 
problemformulering och syfte. 
 

1.1 Problembakgrund 
 
Det finns många olika uppfattningar om vad ledarskap är och vilken typ av ledarskap som 
passar bäst i olika situationer. Det generella antagandet är att ledarskap är något som utförs i 
singularis och det är nästan alltid den ensamme ledaren, VD:n som förknippas med hur 
företaget presterar, både i fram- och motgång.1 
 
Heenan & Bennis2, författarna bakom en av de första böckerna på ämnet delat ledarskap är av 
en annan uppfattning. De menar att bakom många framgångsrika ledare finns en eller flera 
närstående kollegor som också är nyckelfigurer för företaget. Dessa närstående kollegor eller 
rådgivare är i stor grad involverade i ledningen av företaget och kan många gånger vara lika 
viktig som VD:n eller till och med viktigare. De får dock inte i närheten av så mycket 
uppmärksamhet och beröm som VD:n. Denna form av ledarskap kallar de ”co-leadership”.3  
 
Det finns olika definitioner på vad co-leadership eller vad delat ledarskap är. O’Toole4 och 
Troiano5 beskriver det på ett liknande sätt såsom Heenan & Bennis6, d.v.s. två personer i 
toppen av ett företag som delar på ledarskapet. Pearce7 har en annan synvinkel och beskriver 
delat ledarskap som ett team där alla medlemmar är engagerade i ledarskapet. Denna 
beskrivning skiljer sig även på det sätt att detta är något som kan förekomma på andra 
chefsnivåer än den absoluta toppen. Av detta kan slutsatsen dras att delat ledarskap är något 
som kan bedrivas på olika sätt och på olika nivåer   
 
Det finns flera exempel på lyckade delade ledarskap; HPs Bill Hewlett och David Packard, 
ABBs Percy Barnevik och Göran Lindahl och Microsofts Bill Gates och Steve Ballmer8. 
Detta är alla exempel på delade ledarskap på VD-nivå, men det innebär inte att det inte 
existerar på andra nivåer inom organisationer. Gronn menar att delat ledarskap är vanligare än 
vad de flesta tror. Det förekommer i allt från stora multinationella företag till universitet och 
små företag9. En studie baserad på 404 telefonintervjuer som genomfördes i Sverige år 2005 
visade att delat ledarskap förekommer på alla olika chefsnivåer, i olika branscher och på 

                                                 
1 O’Toole, J., Galbraith, J., Lawler, III, E.E. “When two (or more) heads are better than one: the promise and 
pitfalls of shared leadership” California Management Review, 44:4 (2002): 65-66 
2 Heenan, D., Bennis, W., Co-leaders the power of great partnerships ( New York: Wiley Cop., 1999) 
3 Ibid, 3-4 
4 O’Toole, J., Galbraith, J., Lawler, III, E.E. (2002)  
5 Troiano, P. “Sharing the throne” Management review, 88:2 (1999) 
6 Heenan, D. & Bennis, W. (1999) 
7 Pearce, C. “The future of leadership: Combining vertical and shared leadership to transform knowledge work” 
Academy of management executive, Vol 18, Issue 1 (2004): 52 
8 O’Toole, J., Galbraith, J., Lawler, III, E.E. (2002): 69 
9 Gronn, P. “Substituting for leadership: The neglected role of the leadership couple” Leadership Quarterly,  Vol 
10, Issue 1 (1999): 41 
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arbetsplatser av varierande storlek. Studien visade att 41 % av de svenska cheferna på något 
sätt delade sitt ledarskap, även om bara 15 % delade formellt på det10. 
 
Det är svårt att säga hur vanlig denna form av ledarskap varit och om det blivit populärare på 
senare tid då det gjorts knapphändiga undersökningar på området.  
 
Pearce menar emellertid att alltfler företag idag går över till delat ledarskap på grund av att 
påfrestningarna för den ensamme chefen ökar, både ovanifrån och nedifrån. Den alltmer 
globaliserade företagsmiljön innebär att konkurrensen ökat, vilket i sin tur medfört att 
företagen blivit tvungna att hitta nya, bättre och effektivare sätt att konkurrera på. För en chef 
innebär detta ofta en ökad press ovanifrån, från ledning eller överordnade om minskade 
kostnader och ökad effektivitet. Samtidigt ökar kraven nedifrån, från personalen. Önskemålen 
har förändrats, speciellt inom den högutbildade sektorn. Personalen vill inte bara få lön utan 
de vill också känna att de utvecklas och bidrar med något meningsfullt på sin arbetsplats. 
Detta leder till en alltmer komplex situation för dagens chefer där en lösning kan vara att dela 
på ledarskapet.11 
 
Det finns förstås delade meningar om delat ledarskap är bra eller inte. Troiano beskriver ett 
delat ledarskap där cheferna trivdes med ledarskapet men där de underordnande upplevde det 
som svårt att veta vem man skulle vända sig till i olika lägen12. Otydlighet är också det 
argument som oftast lyfts fram emot delat ledarskap. Ett väl fungerande delat ledarskap kan 
dock innebära flera fördelar, till exempel att; tillgängligheten gentemot de understående ökar, 
cheferna kan avlasta och komplettera varandra och få någon på samma nivå att diskutera 
svårare problem och beslut med.13  
 
Dessa fördelar lockar företag att byta från traditionellt ledarskap (ledarskap som bedrivs i 
singularis) till delat ledarskap, men att genomföra en organisatorisk förändring är ofta inget 
som åstadkoms lätt och utan svårigheter. Enligt en undersökning av Smith där 210 chefer från 
olika områden deltog var det endast 3 av 10 genomförda organisationsförändringar som kunde 
anses som lyckade14. Denna statistik är inte direkt kopplad till att förändra från traditionellt till 
delat ledarskap, men det ger en antydan om att det är en process som med stor sannolikhet 
kommer att stöta på problem. Pearce menar också att ett byte från en företagskultur med 
traditionellt ledarskap till delat ledarskap kommer att leda till verkliga utmaningar och 
svårigheter15. 
 
Ett exempel på en studie som undersökt införandet av ett delat ledarskap är Jackson som år 
2000 genomförde en studie på ett sjukhus i Kanada. Det nyligen införda ledarskapet 
fungerade inte som önskat och Jackson identifierade bland annat den mentala bild som finns 
av ledarskap, d.v.s. att ledarskap ska drivas i singularis, som ett hinder för ett lyckat delat 
ledarskap. Jackson menar vidare att med en klar kommunikation från ledning och chefer till 

                                                 
10 Döös, M., Hansson, M., Bäckström, T., Wilhelmsson, L., Hemborg, Å., Delat ledarskap i svenskt arbetsliv. 
Stockholm: Arbetslivsinstitutet, 2005. s. 23-24 
11 Pearce, C. “The future of leadership: Combining vertical and shared leadership to transform knowledge work” 
Academy of management executive, Vol 18, Issue 1 (2004): 47-48 
12 Troiano, P. “Sharing the throne” Management review, 88:2 (1999) 
13 Döös, M., et al. (2005): 47-49 
14 Smith, M. “Changing an organisation’s culture: correlates of success and failure” Leadership & organization 
development journal, Vol 24, Issue 5 (2003): 252, 259 
15 Pearce, C. (2004): 52 
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personal, där de informerar om vad ett delat ledarskap innebär och vad det kräver av 
personalen, kan detta problem förebyggas.16 
 
 O’Toole menar i sin studie av chefer på VD-nivå i företag i Nordamerika att det är viktigt att 
utse rätt personer. Vidare menar han att det är viktigt, redan innan ledarskapet inleds att 
cheferna rett ut vilken roll respektive chef ska ha i ledarskapet och att det finns en plan för 
viktiga frågor som kommunikation och ansvarsfördelning.17 
 
Dessa studier är exempel från Nordamerika som visar på svårigheter och på vad som är viktigt 
för chefer att ta hänsyn till vid ett införande av ett delat ledarskap. Någon motsvarande 
forskning på svenska företag har vi inte funnit, men med största sannolikhet uppstår det även i 
Sverige svårigheter vid en förändring från traditionellt ledarskap till delat ledarskap.  
Hur agerar de svenska cheferna inför en sådan organisationsförändring? Vidtas det några 
förebyggande åtgärder för att underlätta förändringen från det traditionella till det delade 
ledarskapet? Och vad gör de när svårigheter uppstår? 
 
Dessa är intressanta frågor då det bevisligen många gånger uppstår problem i samband med 
organisationsförändringar18. Både Jacksons19 och O’Tooles20 resonemang visar på att i en 
förändring från traditionellt till delat ledarskap har cheferna på olika sätt möjlighet att påverka 
dess utfall. Det är därför av intresse för organisationer, som står i begrepp att omorganisera 
sitt ledarskap, att se hur andra organisationer och chefer agerat och vilka hinder de har stött på 
vid en sådan omorganisation. 
 

1.2 Problemformulering 
 
I överensstämmelse med ovanstående diskussion har vi formulerat vårt problem enligt 
följande: 
 
Hur kan införandet av delat ledarskap se ut, vilka svårigheter kan ledarskapets chefer stöta 
på och vidtas det några förberedande åtgärder? 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att skapa en förståelse för delat ledarskap från chefens perspektiv, hur 
det fungerar och dess för- och nackdelar. Huvudfokus ligger på att skildra införelseprocessen 
av delat ledarskap och identifiera de problem som kan uppstå samt att undersöka hur en chef 
kan förebygga dessa svårigheter. 
 
 
 

                                                 
16 Jackson, A. “A qualitative evaluation of shared leadership barriers, drivers and recommendations” Journal of 
management in medicine, Vol 14, No ¾ (2000): 166-174 
17 O’Toole, J., Galbraith, J., Lawler, III, E.E. “When two (or more) heads are better than one: the promise and 
pitfalls of shared leadership” California Management Review, 44:4 (2002):77-81 
18 Smith, M. “Changing an organisation’s culture: correlates of success and failure” Leadership & organization 
development journal, Vol 24, Issue 5 (2003): 252, 259 
19 Jackson, A. (2000)  
20 O’Toole, J., Galbraith, J., Lawler, III, E.E. (2002): 
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1.4 Definition av delat ledarskap 
 
Som tidigare nämnt beskrivs delat ledarskap på flera olika sätt vilket kan leda till viss 
förvirring. Vi vill därför klargöra vad vi i denna uppsats menar med delat ledarskap genom att 
använda oss av Döös definition av delat ledarskap:  
”…ett ledarskap där två personer (både formellt och i praktiken) delar ledningsfunktionen 
och tar lika stort ansvar och har samma inverkan i beslutsfattandet. I viktiga beslut deltar 
båda medan de vanligtvis tar mindre beslut på egen hand.”21 
 
 
 
 
 

                                                 
21 Döös, M., Delat ledarskap som möjlighet. Ingår i Wilhelmson, L. Förnyelse på svenska arbetsplatser – 
balansakter och utvecklingsdynamik, Stockholm: Arbetslivsinstitutet, 2003. 185 
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2. Teoretisk Metod 
Detta kapitel beskriver de metodologiska ståndpunkter som tagits. Syftet med kapitlet är att ge 
insyn i varför dessa val gjorts samt hur studien påverkats av dessa val. 
 

2.1 Förförståelse och ämnesval 
 
Den första fråga som måste besvaras för att klarlägga utgångspunkten till ett förhållningssätt 
är tidigare lärdomar och erfarenheter22. Författarens förförståelse kommer att påverka både 
tolkning och tänkande kring ett studerat fenomen23. Mot bakgrund av detta finner vi det 
viktigt att beskriva vår bakgrund och förförståelse i ämnet. 
 
Vår förförståelse av ledarskap har anknytning till dels praktiska erfarenheter som anställda i 
företag och teoretiska studier i ämnet. Båda författarna studerar civilekonomprogrammet vid 
Handelshögskolan i Umeå och har genom detta erhållit grundläggande kunskaper inom främst 
företagsekonomi och juridik. Ledarskapsteori har till viss del berörts under studier i 
management på C-nivå, dock ingenting specifikt inriktat på delat ledarskap. 
 
Yrkeserfarenheten består av att vi båda arbetat under ett traditionellt ledarskap på olika 
företag. En av författarna har även provat ledarskapsrollen under en månad för cirka tio 
anställda på ett företag i försäkringsbranschen. Trots den korta perioden infann sig förståelsen 
att det är många svåra beslut som måste fattas på kort tid, vilket upplevdes stressigt och bitvis 
komplicerat. Vid vissa tillfällen fanns det möjlighet att diskutera beslut med annan chef eller 
personal vilket underlättade beslutsfattandet avsevärt. Att vara två, att ha någon på samma 
nivå att snabbt kunna diskutera beslut med föreföll att vara ett bättre och mindre stressigt sätt 
att leda på. Med detta i ryggsäcken i kombination med den ökade massmediala 
uppmärksamheten av delat ledarskap väcktes intresset för ämnet.  
 

2.2 Kunskapssyn 
 
Kunskapssynen är underlaget för hur en forskare uppfattar verkligheten och hur denna bör 
undersökas. Med kunskapssyn syftar man på en forskares verklighets- och 
vetbarhetsuppfattning.24  
 
Denna uppsats har genomförts med en hermeneutisk syn på kunskap och verklighet eftersom 
studien syftar till att skapa förståelse för delat ledarskap samt införandet av detta snarare än att 
förklara detta fenomen. 
 
Vi anser i överensstämmelse med hermeneutiken att det inte finns någon reell verklighet utan 
att varje individ har sin egen uppfattning om hur verkligheten ser ut25. För att få en fullständig 
förståelse av problemet måste man enligt hermeneutiken se till helheten och de olika delarnas 

                                                 
22 Johansson-Lindfors, M-B. Att utveckla kunskap: Om metodologiska och andra vägval vid 
samhåällsvetenskaplig kunskapsbildning, (Lund: Studentlitteratur, 1993): 25 
23 Ödman, P-J. Tolkning, förståelse, vetande: hermeneutik i teori och praktik, (Stockholm: AWE/Geber, 1979): 
78-79 
24 Johansson-Lindfors, M-B. (1993): 10-11 
25 Patel, R., Davidsson, B. Forskningsmetodikens grunder, (Lund: Studentlitteratur, 1994): 30 
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betydelse i denna26. Hermeneutiken menar även att det som forskare är omöjligt att ha ett 
objektivt förhållningssätt till det studerade, utan forskningen påverkas av forskarens tidigare 
förförståelse27.  
 
Målet med denna studie är att utveckla befintlig teori genom att förstå verkligheten utifrån 
den situation som råder och hur chefen i det delade ledarskapet uppfattat denna. I likhet med 
den hermeneutiska kunskapssynen anser vi att kunskap om detta inte uppnås genom mätning 
utan genom att tolka och förstå chefernas utsagor.  
 

2.3 Angreppssätt 
 
Vår kunskap kring delat ledarskap var liten innan uppsatsarbetet skulle påbörjas. Vi tog därför 
beslutet att först söka allmän kunskap inom ämnet delat ledarskap i tidigare publicerad 
forskning. Detta för att få förståelse för ämnet och för att få uppslag på problem som skulle 
vara intressanta att studera närmare. 
 
Även om utbudet av teori i ämnet var begränsat ansåg vi att den forskning som fanns var 
användbar. Vi bestämde oss därför för att utgå från den redan befintliga forskningen på 
området istället för att inleda studien med att samla empirisk data. Ett teoretiskt ramverk 
konstruerades baserat på forskning inom delat ledarskap och organisationsförändring, 
ramverket utgjorde sedan grunden till vår empiriska datainsamling.  
 
Detta innebär att vi använt ett deduktivt angreppssätt för vår studie. Det deduktiva 
angreppssättet utmärks av att forskaren tar sin utgångspunkt i teorin för att sedan ta sig an 
empirin28. 
 

2.4 Perspektiv 
 
På grund av att denna studie har till syfte att skapa förståelse av hur delat ledarskap fungerar 
och vilka eventuella problem som kan uppstå för en chef i ett sådant ledarskap har vi valt att 
utgå från chefens perspektiv. För att ge en bild av detta ansåg vi det lämpligare att utgå från 
detta perspektiv än att till exempel utgå från de anställda.  
 

2.5 Metodval 
 
Då denna kandidatuppsats problemformulering och syfte består av att skildra delat ledarskap 
och särskilt skapa förståelse för inledningsprocessen av delat ledarskap har vi valt att göra en 
kvalitativ studie i form av djupintervjuer med våra respondenter.  
 
Den främsta anledningen till att vi valde att genomföra intervjuer är att varje ledare och 
ledarskap är unikt. Med en kvalitativ intervju finns möjligheten att anpassa frågorna efter 
varje individ. En annan viktig aspekt är att det finns möjlighet till direkt reflektion av 

                                                 
26 Patel, R., Tebelius, U., Grundbok i forskningsmetodik, (Lund: Studenlitteratur, 1987): 33-34 
27 Johansson-Lindfors, M-B. Att utveckla kunskap: Om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning, (Lund: Studentlitteratur, 1993): 45 
28 Patel, R & Tebelius, U. (1987): 17 
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respondentens svar genom att följa upp dessa med följdfrågor29. Att ha möjligheten att 
anpassa frågor och fördjupa sig inom vissa teman anser vi vara viktigt för att skapa en djupare 
förståelse av ledarskapet. Med en kvantitativ metod saknas denna möjlighet till direkt 
reflektion och uppföljning av frågor vilket gör att det skulle bli svårt att fånga varje ledarskaps 
särdrag.  
 
Ett annat argument för att välja en kvalitativ studie med hänsyn till studiens problem och syfte 
är att det inte finns något bra sätt att ”mäta” människors upplevelser, standardiserade 
intervjuer och användning av enkäter fungerar inte bra30. Vi anser att det skulle vara svårt att 
uppnå en djupare förståelse för fenomenet genom en kvantitativ metod. 
 

2.6 Val av teori och sekundärkällor 
 
Vid vår genomgång av sekundära källor använde vi oss av den arbetsordning som Hart 
beskriver. Det gav oss en tillfredsställande arbetsprocess till att finna material till vår 
teoretiska referensram. Hart föreslår följande arbetsordning31: 
 

1. Kartlägga området  
2. Identifiera informationskällor 
3. Detaljerad genomläsning av källor 
4. Övrig utvärdering av material 

 
Ovanstående arbetsordning är någonting som vi försökt följa, mer om hur vi har gått tillväga 
följer nedan. 
 
För att välja teorier har vi till en början läst igenom artiklar om delat ledarskap för att få en 
grundläggande kunskap om hur delat ledarskap fungerar i teorin. Vi har även läst artiklar om 
hur man ska hantera förändringar i en organisation för att få en uppfattning om hur 
inledningsfasen av en förändring kan se ut.  
 
Vid inledningsskedet av vår uppsats begav vi oss ut på universitetsbibliotekets databaser för 
att söka fram artiklar som behandlade delat ledarskap och organisationsförändringar. De 
sökord vi främst använde oss av var; delat ledarskap, shared leadership, co-leadership, joint 
leadership och olika varianter av sökord med anknytning till organisationsförändring. Vi sökte 
även fram tidigare kandidat- och magisteruppsatser som behandlade snarlika ämnen för att få 
uppslag på material.  
 
Vi insåg snabbt att utbudet av forskning i ämnet delat ledarskap var begränsat beroende på att 
det är ett relativt nytt forskningsområde. Det material vi främst hittade var vetenskapliga 
artiklar publicerade i Nordamerika som behandlade det delade ledarskapet i Nordamerikanska 
relativt stora företag och ofta på VD-nivå. Då vår studie sker i en helt annan omgivning, d.v.s. 
i Sverige och i mindre organisationer ansåg vi att vi måste komplettera dessa källor med 
forskning som skett i en liknade omgivning. 
  

                                                 
29 Wallén, G., Vetenskapsteori och forskningsmetodik (Lund: Studentlitteratur, 1996): 76 
30 Ibid, 76 
31 Hart, C., Doing a litterture review: releasing the social science research imagination, (London: SAGE [i 
samarbete med] The Open University, 1998): 23 
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Vi kunde dock inte finna några vetenskapliga artiklar som behandlade just detta område, 
däremot fann vi att Svenska Arbetslivsinstitutet mellan 2001 och 2007 genomfört olika 
projekt inom delat ledarskap som vi kunde använda oss. Utifrån dessa publikationer kunde vi 
skapa oss en uppfattning om hur det delade ledarskapet fungerar i Sverige på olika 
chefsnivåer. 
 

2.7 Källkritik av sekundärkällor 
 
I vårt teoretiska ramverk har vi använt oss av olika sekundärkällor d.v.s. material som redan 
har samlats in och analyserats för en annan forskning för att göra en egen analys av det32. Vid 
valet av teorier är det viktigt att ta hänsyn till dess ursprung, aktualitet och dess empiriska 
grund33. 
  
De Nordamerikanska källor vi använt oss av behandlar ämnet utifrån Nordamerikanska 
företag och ofta skildrades det delade ledarskapet på högsta ledningsnivån, d.v.s. VD-nivån. 
Detta skiljer sig från omgivningen där vi genomfört vår studie. Anledningen till att vi ändå 
använt oss av dessa källor beror på att det knappt finns någon annan vetenskaplig forskning i 
ämnet.  
 
Det material vi använt oss av från Arbetslivsinstitutet är baserat på intervjuer och 
telefonintervjuer med chefer på olika nivåer inom det svenska arbetslivet. Arbetslivsinstitutet 
är ett nationellt forskningsinstitut finansierat av staten och materialet är publicerat av dem 
själva. Vi ser dock ingen anledning till att ifrågasätta trovärdigheten i deras forskning. 
 
Samtliga sekundärkällor vi använt oss av är mindre än tio år gamla, varav de flesta mindre än 
fem år, vilket tyder på att materialet är aktuellt. 
 
 
 

                                                 
32 Johansson-Lindfors, M-B. Att utveckla kunskap: Om metodologiska och andra vägval vid 
samhåällsvetenskaplig kunskapsbildning, (Lund: Studentlitteratur, 1993): 117-118 
33 Ibid, 88-89 
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3. Teoretiskt ramverk 
 
De första avsnitten i detta kapitel (3.1 - .3.3) syftar till att beskriva och ge en inblick i vad 
delat ledarskap är och hur det praktiskt fungerar. De två nästkommande avsnitten (3.4, 3.5) 
redogör för teorier kring organisationsförändring och införandet av delat ledarskap. Som 
avslutning presenteras en sammanställning av de olika studierna som använts i det teoretiska 
ramverket för att ge en överblick av det innan empiri- och analyskapitlet inleds. 
 

3.1 Det delade ledarskapet 
 
Delat ledarskap är varken nytt eller ovanligt. Delat ledarskap behöver heller inte vara bättre än 
traditionellt ledarskap, det hela beror på i vilken situation ledarskapet bedrivs. Delat ledarskap 
är vanligtvis att föredra i organisationer där det ställs höga krav på dem som är i en ledande 
position, t.ex. företag som jobbar med komplexa situationer och miljöer, vilket gör att ledarna 
måste ha en bred kunskap som det är svårt för endast en person att ha. Idag går de flesta 
branscher mot en mer komplex omgivning vilket gör att delat ledarskap nästan blivit ett måste 
för många organisationer.34 
 
Döös m.fl. genomförde, år 2003, en studie av fyra chefspar som ledde verksamheter av 
skiftande karaktär. Två av ledarparen arbetade inom Ericsson, ett av dem var 
affärsområdeschefer inom produktutveckling med endast divisions- och koncernchef över sig. 
Det andra ledarparet var chefer inom Ericsson Business Consulting och hade inga chefer 
under sig, däremot hade de flera nivåer av chefer ovanför sig. Det tredje paret drev 
tillsammans en pr-byrå med som mest 20 anställda och det fjärde paret Döös m.fl. studerade 
var de svenska förbundskaptenerna i fotboll; Lars Lagerbäck och Tommy Söderberg.35  
 
I tre av de fyra ledarskapen var personalansvaret och arbetsuppgifterna i huvudsak 
gemensamma. För chefsparet inom Ericsson Business Consulting var personalansvaret och 
arbetsuppgifterna till en början formellt uppdelat för att minska risken för otydlighet och att 
sända dubbla budskap. Efter en tid visade det sig dock att personalen fick lika giltiga svar till 
vem de än vände sig och ledarskapet gick i praktiken över till en mer gemensam arbets- och 
ansvarsfördelning.36 
 
I studien av de fyra chefsparen kom Döös m.fl. fram till att man som chef ingår i ett nät av 
relationer. Figuren nedan visar vilka relationer en chef i delat ledarskap kan ha; relationen 
uppåt till sin överordnade chef, åt sidorna till kollegor på samma nivå, nedåt till sina 
underanordnade anställda och relationen mellan varandra.37 
 
 

                                                 
34 O’Toole, J., Galbraith, J., Lawler, III, E.E. “When two (or more) heads are better than one: the promise and 
pitfalls of shared leadership” California Management Review, 44:4 (2002): 71, 78 
35 Döös, M., Delat ledarskap som möjlighet. Ingår i Wilhelmson, L. Förnyelse på svenska arbetsplatser – 
balansakter och utvecklingsdynamik, Stockholm: Arbetslivsinstitutet, 2003. 
36 Ibid, 194 
37 Ibid, 191-192 
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FIGUR 1: RELATIONER ATT HANTERA, HÄMTAD FRÅN DÖÖS, M., DELAT LEDARSKAP SOM MÖJLIGHET. INGÅR I WILHELMSON, L. 
FÖRNYELSE PÅ SVENSKA ARBETSPLATSER – BALANSAKTER OCH UTVECKLINGSDYNAMIK, STOCKHOLM: ARBETSLIVSINSTITUTET, 2003. 192 
 

 
Just denna relation mellan cheferna, är något som en ensam chef inte får möjlighet att utnyttja 
och det är den nära relationen med den andre som gör delat ledarskap unikt. Vidare kom Döös 
m.fl. fram till att gemensamma värderingar, prestigelöshet och ömsesidigt förtroende är 
viktigt i denna relation för ledarskapets framgång.38  
 
Arbetsgången i de fyra ledarskapen liknade varandra. Alla fyra träffades regelbundet i 
formellt planerade möten för att planera arbetet, men de menade samtidigt att en ständig 
kommunikation inom ledarskapet var en nödvändighet. Till viss del upplevdes det att kravet 
på planering tog tid, men de menade samtidigt att de istället var mycket förberedda. Ett av 
ledarparen ställde sig alltid frågan vad en viss lösning eller beslut skulle sända för signal till 
personalen innan de gick ut med ett beslut. Alla fyra paren var inriktade på att bemöta sin 
personal och skapa goda arbetsvillkor för de anställda.39 
 
I ”Delat ledarskap – en trend i vardande” fortsätter Döös & Wilhelmsson att analysera 
samma fyra ledarpar. Där kom de fram till att i ett delat ledarskap, där två chefer leder med 
samma ansvar, är det lättare att uppfatta vad det är som händer i en komplex omgivning som 
ständigt är i förändring.40 
 
Beroende på hur relationerna med omgivningen ser ut, skapas en bild av ledarskapet från de 
överordnade, likvärdiga cheferna samt de underordnade. I en organisation som byter från 
enskilt till delat ledarskap uppstår ofta frågor om vem det är som bestämmer och vem man ska 
vända sig till med vad.41 Att vara tydlig i sin kommunikation mot sin omgivning blir därför 
viktigt för cheferna i ett delat ledarskap.  
 
 

                                                 
38Döös, M., Delat ledarskap som möjlighet. Ingår i Wilhelmson, L. Förnyelse på svenska arbetsplatser – 
balansakter och utvecklingsdynamik, Stockholm: Arbetslivsinstitutet, 2003. 191-192, 208  
39 Ibid, 193 - 208 
40 Döös, M. & Wilhelmson, L. Delat ledarskap – en trend i vardande? Ingår i von Otter, C. (red) Ute och inne i 
svenskt arbetsliv – Forskare analyserar och spekulerar om trender i framtidens arbete, Elanders (Stockholm: 
Gotab, 2003): 326 
41 Ibid, 328 
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3.2 Olika former av delat ledarskap 
 
Vid ett delat ledarskap handlar det om ett samarbete i en ledningsfunktion. Detta samarbete 
kan vara utformat på olika sätt. Fyra olika former av delat ledarskap presenterades efter en 
empirisk studie av delat ledarskap gjord av Döös & Wilhelmsson42. De fann att de olika 
formerna blev mer tydliga när man fokuserade på i vilken utsträckning ansvar och 
befogenheter samt arbetsuppgifter var uppdelade eller gemensamma. Här nedan följer deras 
indelning i fyra varianter av delat ledarskap. 
 

  Gemensamma Uppdelade 

  Arbetsuppgifter Arbetsuppgifter 

Ansvar/befogenheter 
gemensamt Samledarskap 

Funktionellt delat 
ledarskap 

     

Ansvar/befogenheter uppdelat Skuggledarskap Matrisledarskap 

      

 

3.2.1 Samledarskap 

Det som gör att samledarskap står ut från de andra är att cheferna har gemensamma 
befogenheter, ansvar och arbetsuppgifter. Man delar på samma chefsposition. När man delar 
på samma arbetsuppgifter och ansvar är ständig kommunikation en grundförutsättning för att 
ett samledarskap ska fungera. Just denna kommunikation leder till att cheferna tillsammans 
kan lyssna på varandra, vara kritiska på varandras tankar och på så sätt använda den andre 
chefen som ett bollplank och tillsammans föra fram klokare och bättre argument tillsammans 
än de skulle kunna göra på egen hand.43 

3.2.2 Skuggledarskap 

Med ett skuggledarskap kan det på utsidan verka som om det bara är en chef. Detta trots att de 
båda personerna har samma arbetsuppgifter. När det kommer till deras befogenheter och 
ansvar är det bara den chef som är frontfiguren som syns, eftersom det är denna som fattar 
beslut och har makten. Med ett skuggledarskap förvrängs inte synen om den ensamma 
ledaren, just därför att ”skuggan” är i princip osynlig utåt.44 

3.2.3 Funktionellt delat ledarskap 

I ett funktionellt delat ledarskap ansvarar de olika cheferna för olika områden. Till exempel 
kan en av ledarna ansvara för ekonomi medan den andra ansvarar för personalfrågor, vilket 
gör att de har olika medarbetare de ansvarar för. Dessa chefer har dock gemensamt ansvar och 
befogenheter som en helhet.45 

                                                 
42 Döös, M. & Wilhelmson, L. Delat ledarskap – en trend i vardande? Ingår i von Otter, C. (red) Ute och inne i 
svenskt arbetsliv – Forskare analyserar och spekulerar om trender i framtidens arbete, Elanders (Stockholm: 
Gotab, 2003): 334 
43 Ibid, 334-342 
44 Ibid, 335 
45 Ibid, 335 
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3.2.4 Matrisledarskap  

Det enda man egentligen delar på i ett matrisledarskap är att cheferna har samma 
underordnande. Matrisledarskapet är då det mest skilda delade ledarskapet eftersom cheferna 
har olika arbetsuppgifter, befogenheter och ansvar.46 

 

3.3 Styrkor och Svagheter med delat ledarskap 
 
Ett fungerande ledarskap som är delat kan medföra många positiva egenskaper för 
organisationen, cheferna och personalen, men det kan även finnas nackdelar med denna typ av 
ledarskap. Nedan beskrivs de vanligaste styrkorna och svagheterna med delat ledarskap.  
 
Sammanställningen av styrkor och svagheter är främst baserad på Döös m.fl.47 studie baserad 
på 404 telefonintervjuer med chefer på olika nivåer och O’Toole m.fl.48 studie av tre företag 
med delat ledarskap i Nordamerika. Anledningen till att vi presenterar dessa båda studier 
tillsammans är att de visade på likartade resultat trots att de är genomförda i olika länder och 
med skilda metoder. Detta anser vi ge mer substans till resultatet. 
 

3.3.1 Styrkor 

 
Förbättrade personalrelationer 
Döös m.fl. studie visade på att vara två i ledarskapet innebar att personalen fick större tillgång 
till sin chef än vid ett traditionellt ledarskap. Detta märktes speciellt när någon av cheferna var 
borta; var den ena borta fanns den andre där för personalen, detta minskade också sårbarheten 
inom verksamheten. Tillgängligheten ökade och chefen kom närmare sin personal.49 Att det 
blir mer tid över för chefen till att spendera på golvet i ett delat ledarskap var även något som 
identifierades som en styrka i O´Tooles studie50. 
 
Ökad kompetens 
Döös m.fl. beskriver bredare och ökad kompetens som en av styrkorna i ett delat ledarskap.51 
 
I O´Tooles studie lyfter ledarparen fram fördelen med att kunna kombinera varandras olika 
styrkor. Med delat ledarskap fanns möjligheten att verka parallellt, dela upp olika 
ansvarsområden mellan varandra och specialisera sig på särskilda områden; på detta sätt 
kunde respektive chefs starka sidor utnyttjas. Detta ledde till en bredare och större kompetens.  
Att det fanns någon på samma nivå att diskutera viktiga frågor och svåra situationer med 
ansågs också som en fördel. Cheferna beskrev det som betydelsefullt att ha en kollega som 

                                                 
46 Döös, M. & Wilhelmson, L. Delat ledarskap – en trend i vardande? Ingår i von Otter, C. (red) Ute och inne i 
svenskt arbetsliv – Forskare analyserar och spekulerar om trender i framtidens arbete, Elanders (Stockholm: 
Gotab, 2003): 336 
47 Döös, M., Hansson, M., Bäckström, T., Wilhelmsson, L., Hemborg, Å., Delat ledarskap i svenskt arbetsliv. 
Stockholm: Arbetslivsinstitutet, 2005. 
48 O’Toole, J., Galbraith, J., Lawler, III, E.E. “When two (or more) heads are better than one: the promise and 
pitfalls of shared leadership” California Management Review, 44:4 (2002) 
49 Döös, M., et al. (2005): 47-49 
50 O’Toole, J., Galbraith, J., Lawler, III, E.E. (2002): 67 
51 Döös, M., et al. (2005): 48 
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kunde bidra med en annan syn på problem och alternativa lösningar. Detta kunde visserligen 
ibland leda till intensiva diskussioner, men också till bra och väl genomtänkta beslut. 52 
 
Ökad trivsel 
I Döös m.fl. studie fann de att chefspar inom delat ledarskap ofta känner att de har: stöd vid 
problem, en säkerhet och trygghet i och med att de är två samt känslan av att vara starka 
tillsammans. Cheferna upplevde även att arbetsbördan och stressen minskade i och med att 
man var två, samt att verksamheten inte stod och föll i och med att man som chef var borta, 
till exempel på grund av sjukdom. Detta resulterade också i att cheferna ansåg att det var 
lättare att koppla av när de var lediga. Arbetet blev roligare, kreativare och mer stimulerande 
vilket också ökade motivationen att jobba.53 

3.3.2 Svagheter 

 
Otydlighet 
Den negativa egenskap som delat ledarskap oftast förknippas med är otydlighet. Döös m.fl. 
studie identifierade också detta som en potentiell svaghet. Det kunde vara otydlighet i 
ansvarsfördelningen mellan cheferna, men framförallt i relationen; chefer - personal.  
Cheferna beskrev att det var lätt hänt att deras budskap blev tvetydiga och därigenom 
förvirrade personalen. Vidare kunde otydlig ansvarsfördelning mellan cheferna leda till 
missförstånd, till exempel att ena chefen missade information som bara gått till den andre och 
det fick som följd att det kunde bli svårt att få en god överblick av verksamheten. Otydlig 
ansvarsfördelning kunde också leda till att saker föll mellan stolarna och att det därmed drog 
ut på tiden innan de blev genomförda.54  
 
O´Tooles studie visade på att tvetydiga budskap från cheferna även kan bidra till att de 
underställda försöker utnyttja situationen genom att spela ut cheferna mot varandra, d.v.s. går 
det inte hos den ena går man till den andra.55   
 
Dålig personkemi 
Döös m.fl. studie visade på att konflikter i ledarskapet uppstår p.g.a. att ledarna är 
oliktänkande eller har skilda åsikter. Kunde cheferna inte lösa dessa sinsemellan ledde detta 
ofta till ett dåligt ledarskap. Rivalitet och maktkamp var också företeelser som kunde uppstå 
som ledde till ett dåligt ledarskap. Studien visade även på att delat ledarskap kan vara svårt för 
personer som är individinriktade, de blev ofta mindre produktiva i ett delat ledarskap. 
Ledarskapet ledde till sänkt motivation och kunde ses som ett hinder för den egna 
utvecklingen och karriärmål.56 
 
O´Tooles studie visade också på att relationen mellan de båda ledarna var av stor vikt för att 
ledarskapet skulle fungera.57 
 
Ökad tidsåtgång 
Döös m.fl. studie visade på att ett delat ledarskap kunde bli resurskrävande med dubbelarbete 
och fler möten. Istället för att ta beslutet själv krävdes det ett möte tillsammans med den andre 

                                                 
52 O’Toole, J., Galbraith, J., Lawler, III, E.E. (2002): 70 
53 Döös, M., et al. (2005): 47-48 
54 Ibid, 50-52 
55 O’Toole, J., Galbraith, J., Lawler, III, E.E. (2002): 80-81 
56 Döös, M., et al. (2005): 52-53 
57 O’Toole, J., Galbraith, J., Lawler, III, E.E. (2002): 76-77, 80-81 
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chefen. Många chefer beskrev det också som att det fanns ett ständigt behov av 
informationsutbyte mellan de två cheferna, vilket kunde ta mycket tid i anspråk. 58 
 
O´Tooles studie visade även den på att delat ledarskap kan vara tidskrävande. I ett av de 
studerade företagen kände personalen att de ofta var tvungna att förklara beslut två gånger, 
först för den ena chefen och senare för den andra om denne inte varit närvarande på mötet.59 
 

3.4 Organisationsförändring 
 
Att genomföra en förändring i en organisation är allt annat än en dans på rosor. Sjuttio procent 
av alla försök att genomföra förändringar i organisationer misslyckas delvis eller fullständigt.  
Axelrod m.fl. menar att detta till stor del beror på att företagen inte involverar de anställda 
tillräckligt i förändringsprocessen. Studier visar att en majoritet av de anställda är positivt 
inställda till delta i en sådan process, men trots detta involverar företagen inte de anställda till 
en tillräcklig grad. 60 
 
Chrusciel & Field har genomfört en studie som undersöker vilka faktorer som är viktiga när 
man gör en betydelsefull förändring i en organisation. I deras studie har de använt sig av både 
kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder där de fokuserade sig på en specifik 
företeelse för att undersöka de kritiska faktorerna vid en förändring mer djupgående. 61 
 
De individer som uppmärksammar ett behov för en förändring tar ofta själv fram en 
preliminär plan över vad det är som skall åtgärdas och personalen involveras först när 
besluten är fattade. Detta leder till att en klyfta mellan de som tar besluten och personalen 
skapas som blir svår att göra mindre, vilket i sin tur leder till att organisationsförändringen 
ofta misslyckas. 62 
 
Chrusciel & Field säger att vid alla förändringar där man har en specifik process finns det en 
mänsklig faktor som måste tas in i beräkningarna; alla inblandade måste uppleva att hela 
processen är rättvis. De säger även att detta är förenat med vad de inblandade ser sig självt ha 
att vinna ur förändringen. Dessa två saker kallar de för en ”buy-in” som krävs för att minska 
motståndet och få större stöd för förändringen.63 
 
Oakland & Tanner fann i sin studie av organisationsförändringar i 28 företag i Europa där de 
intervjuade toppchefer att kommunikationen mellan förändringsgruppen och personalen är 
avgörande vid en organisationsförändring. De menar att det inte får glömmas att det är 
människor man har att göra med och en balans mellan det sociala och det affärsmässiga måste 
behållas under förändringsprocessen. Om personalen känner sig delaktiga kommer det att 

                                                 
58 Döös, M., Hansson, M., Bäckström, T., Wilhelmsson, L., Hemborg, Å., Delat ledarskap i svenskt arbetsliv. 
Stockholm: Arbetslivsinstitutet, 2005. 51 
59 O’Toole, J., Galbraith, J., Lawler, III, E.E. “When two (or more) heads are better than one: the promise and 
pitfalls of shared leadership” California Management Review, 44:4 (2002): 80-81 
60 Axelrod, R., Axelrod, E., Jacobs, R.W., Beedon, J. “Beat the odds and succeed in organizational change” 
Consulting to management, Vol 17, Issue 2 (2006): 6 
61 Cruschiel, D & Field, D. “Success factors in dealing with significant change in an organization” Business 
Process Management Journal, Vol 12 No. 4 (2006): 503 
62 Axelrod, R., et al. (2006): 6 
63 Cruschiel, D & Field, D. (2006): 508-509, 514 
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underlätta vid organisationsförändringen.64 Chrusciel & Field fann också att kommunikation 
inom hela organisationen, där man tydliggör förändringen, är en viktig faktor.65 
 
Vid organisationsförändringar är det tydligt att kommunikation är en viktig faktor för att 
förändringarna ska bli framgångsrika, medan man även påvisar att det ofta uppstår en klyfta 
mellan beslutsfattarna och personalen. Det bör därför vara intressant att observera relationer 
mellan beslutsprocessens involvering av alla inblandade parter och resultatet från införandet 
av det delade ledarskapet. 
 
Om de anställda inte har något att säga till om gällande beslutet att införa ett delat ledarskap, 
kan detta leda till att en opposition skapas mot den förändringen redan innan själva 
genomförandet har inletts.  
 
När den ledande gruppen börjar vidta åtgärder går det oftast fort, ju längre fram de kommer i 
förberedandet av organisationsförändringen, desto ivrigare blir de att se resultat. De som styr 
förändringen avskräcker ofta de som står utanför den styrande gruppen eftersom de är rädda 
för att synpunkter kan komma att dra ner tempot av förändringen. Vid detta skede kan det 
uppstå motstånd från medarbetarna som är utanför den styrande gruppen på grund av:66 
 

� Att de inte varit tillfrågade i anknytning till beslut rörande organisationsförändringen 
och på grund av detta inte känner sig delaktiga i förändringen. 

� De kan redan vara emot vissa beslut eller delar med organisationsförändringen, men är 
rädda för att uttrycka sina åsikter för att stöta sig med ledningen. 

� Blir beordrade om vad de ska göra 
� Lider av förändringsutmattning, de har ”sett det förut”. 

 
Axelrod m.fl. anser att de underliggande problemen med alla försök till förändringar inom 
organisationer handlar om makt, kontroll och inflytande. För att förhindra att det uppstår ett 
större motstånd till förändringen nämner författarna tre olika viktiga steg i 
förändringsprocessens början.67 
 

1. Ge varje individ en möjlighet att göra sin röst hörd och ha inverkan på större beslut.68 
2. När väl varje individ fått en möjlighet att utrycka sina åsikter och tankar ska de få 

tillfälle att bilda grupper som har förmågan att påverka strukturen och utvecklingen av 
förändringen.69 

3. Även om personalen går ihop i grupper och kommer med idéer är det meningslöst om 
det inte händer något. Det måste finnas en plan hur dessa idéer ska föras vidare. 70 

 
Hur ska då dessa tre steg underlätta att driva igenom en förändring? Genom att låta så många 
som möjligt uttrycka sina åsikter och känna sig delaktiga i förändringsprocessen kommer det 
att bli fler som stödjer förändringen från starten. En sammanhållning mellan individer skapas 
där de tillsammans utgör en grupp som strävar efter samma mål. Dessa steg skapar även en 
process som tillåter bearbetning och innovation redan under planeringsprocessen av 
                                                 
64 Oakland, S. Tanner, S. “Quality management in the 21st century – implementing successful change”, 
International journal of productivity and quality management, Vol 1, No ½ (2006): 70-76 
65 Cruschiel, D & Field, D. (2006): 505 
66 Axelrod, R., et al. (2006): 6 
67 Ibid, 7-8 
68 Ibid, 7 
69 Ibid, 8 
70 Ibid, 8 
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förändringen. Detta står i kontrast till det vanligaste sättet att omorganisera, då man först 
släpper in sådana aspekter när själva planeringen är avslutad och organisationsförändringen 
påbörjats.71 
 
Baserat på ovanstående bör man finna att det fungerat bättre att införa delat ledarskap i 
situationer där beslutet att införa det har involverat en större del av de inblandade. 
 
Resultatet från Chrusciel & Field undersökning visar att personalens attityd till förändringen 
baserades mycket på hur de själva uppfattade att förändringen skulle påverka dem, och att det 
därför var viktigt att uppfylla personalens personliga mål.72 
 
Sammanfattningsvis menar Chrusciel & Field att cheferna i förväg bör göra upp en plan där 
de visar nödvändigheten för företaget att förändras; denna plan är även viktig för att engagera 
personalen i förändringsprocessen.73 Detta gör att det kan vara intressant att se om skillnader 
angående planeringen och förberedelsen före själva införandet av delat ledarskap har gjort att 
resultatet skiljer sig åt vid vår undersökning. 
 

3.5 Införande av delat ledarskap 
 
Troianos studier av amerikanska företag med delat ledarskap i toppen av organisationen visar 
på skillnader mot företag med en traditionell ledning. Troiano menar att skillnaden mellan 
traditionellt och delat ledarskap är att i det traditionella tas besluten i toppen på företaget för 
att sedan långsamt röra sig ner genom organisationen kontrollerat i en långsam takt. I en 
organisation med delat ledarskap blir besluten och informationen tillgänglig för fler personer. 
Strategier och idéer diskuteras, prövas och blir omdefinierade av anställda.74 
 
Vidare presenterar Troiano följande skillnader i organisationer med de två olika 
ledarskapsformerna:75 
 
Traditionellt ledarskap Delat ledarskap 
Information är kraftigt kontrollerad Information är mer fritt fördelat 
Allmän misstro till maktfördelning Allmän uppmuntran till maktfördelning 
Högsta chefen får all beröm Lovorden är fördelade 
Huvudsaken det går bra för mig  Huvudsaken är att företaget som stort 

går bra 
Du är min underordnade Du är min medkreatör 
Jag är ansvarig för allt Jag delegerar gärna 
Jag ska säga dig Jag ska fråga dig 
Beslutskedjan är oföränderlig Beslutskedjan är flexibel 
 

                                                 
71 Axelrod, R., Axelrod, E., Jacobs, R.W., Beedon, J. “Beat the odds and succeed in organizational change” 
Consulting to management, Vol 17, Issue 2 (2006): 8 
72 Cruschiel, D & Field, D. “Success factors in dealing with significant change in an organization” Business 
Process Management Journal, Vol 12 No. 4 (2006): 512 
73 Ibid, 514 
74 Troiano, P. “Sharing the throne” Management review, 88:2 (1999): 42 
75 Ibid, 43 
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Trots att de skillnader Troiano76 beskriver är grundade på studier av amerikanska företag 
anser vi att det är av intresse att uppmärksamma resultatet, eftersom studien visar på att ett 
byte från traditionellt till ett delat ledarskap, kommer att innebära organisatoriska skillnader 
mot en mer flexibel och öppen organisation. Detta bekräftas av Döös studie av fyra svenska 
chefspar där cheferna arbetade för att luckra upp hierarkier och bryta stelbenta traditioner till 
förmån för mer teamarbete77. 
 
O’Toole m.fl. menar i sin studie kring delat ledarskap på VD-nivå att den viktigaste faktorn 
innan ett delat ledarskap införs är utse de personer som ska leda tillsammans. Hans studie 
visar på att det är viktigt att den aktuelle chefen själv är med i processen av att välja kollega 
till ledarskapet. Vidare är det viktigt att de båda cheferna har en personkemi som stämmer så 
att det finns förutsättningar för dem att göra ett bra jobb tillsammans. Paret måste kunna föra 
en effektiv kommunikation mellan varandra då den sker både spontant och nästan konstant. 
Att trivas tillsammans är viktigt då cheferna utför gemensamma arbetsuppgifter, tar 
gemensamma beslut och att hanterar kriser tillsammans.78 Hur framgångsrikt ledarskapet blir 
beror följaktligen mycket på hur relationen mellan cheferna är. 
 
Vidare fann O´Toole m.fl. att när ansvar och uppgifter fördelas mellan de två cheferna är det 
viktigt att de båda är klara med vilken roll de har och att de är ärliga mot varandra och sig 
själv om respektive insatser och behov. O’Toole m.fl. menar att viktiga frågor för cheferna att 
ställa sig före ledarskapet inleds är bland annat: Vad är vi båda bra på och hur ska vi dra nytta 
av det i vårt ledarskap? Hur ska vi samordna arbetet och kommunikationen så att vi inte kliver 
på varandras tår? Hur kan vi vara säkra på att vi sänder samma budskap till vår personal och 
andra medarbetare?79 Fördelning av ansvar och arbetsuppgifter och det förberedande arbetet 
inför ledarskapet är enligt studien viktigt och vi ser det som intressant att se hur cheferna i 
denna studie agerar i samband med dessa frågor.  
 
Pearce menar att vid ett byte av ett ledarskap ökar också behovet av utbildning och träning, 
både för chefer och personal. Faktum är dock att det är sällan organisationer tillhandahåller 
tillräckligt med utbildning för sina anställda, generellt får de flesta anställda mindre än 24 
timmar utbildning per år. Många blir befordrade till ledande roller inom organisationer med 
lite eller ingen utbildning i ledarskap alls, vilket innebär att det blir svårt att göra ett bra jobb 
som nybliven chef.80  
 
Jackson genomförde år 2000 en studie kring införandet av delat ledarskap på St Joseph Health 
Care, Ontario, Kanada, en hälsoorganisation med flera olika sjukhus och inrättningar. Delat 
ledarskap infördes i organisationen 1998 men många anställda anmärkte ganska snart på att 
införandet av det nya ledarskapet inte fungerade väl.81  
 
Jackson fann i sin studie att det fanns många olika potentiella hinder vid införandet av ett 
delat ledarskap. De flesta svårigheter var sammankopplade med personalen och den mentala 

                                                 
76 Troiano, P. “Sharing the throne” Management review, 88:2 (1999) 
77 Döös, M., Delat ledarskap som möjlighet. Ingår i Wilhelmson, L. Förnyelse på svenska arbetsplatser – 
balansakter och utvecklingsdynamik, Stockholm: Arbetslivsinstitutet, 2003. 204 
78 O’Toole, J., Galbraith, J., Lawler, III, E.E. “When two (or more) heads are better than one: the promise and 
pitfalls of shared leadership” California Management Review, 44:4 (2002): 77-81 
79 Ibid, 77-81 
80 Pearce, C. “The future of leadership: Combining vertical and shared leadership to transform knowledge work” 
Academy of management executive, Vol 18, Issue 1 (2004): 51 
81 Jackson, A. “A qualitative evaluation of shared leadership barriers, drivers and recommendations” Journal of 
management in medicine, Vol 14, No ¾ (2000): 166-167 
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bild som varje person hade av ledarskap, d.v.s. att ledarskap ska bedrivas i singularis. Andra 
exempel på hinder som Jackson fann var personalens attityd, individuella karriärmål och den 
företagskultur som råder. Före ett införande av ett delat ledarskap är det således viktigt att 
förstå företagskulturen och personalens moral för att uppskatta eventuellt motstånd mot den 
nya modellen som kan uppstå.82 En viktig sak för ledning och chefer inför ett delat ledarskap 
blir därmed att i god tid informera personalen om förändringarna och att börja bearbeta deras 
inställning till ledarskap. 
 
I sin studie kom Jackson fram till ett antal punkter som underlättar, ett antal hinder samt 
rekommendationer som organisationer bör ta hänsyn till vid införandet av delat ledarskap. 
 
Åtgärder som underlättar införandet av delat ledarskap: 83 

• Använd en klar och effektiv kommunikation i anknytning till det delade ledarskap, till 
exempel vad det innebär och vad det kräver av personalen. 

• Klar kommunikation och presentation av konkreta resultat från ledningen gör det 
lättare för personalen att acceptera den nya modellen av ledarskapet. 

• Kontinuerlig utbildning av konceptet delat ledarskap gör inlärandet av modellen 
lättare. 

• Möta de anställdas behov av att känna sig värdefulla, unika och delaktiga under det 
inledande skedet av införandet av det nya ledarskapet. 

 
Hinder som gör införandet svårare: 84 

• Oförmåga hos personalen att hantera det nya ledarskapet på rätt sätt. 
• Brist på resurser för at hantera förändringen i personalens tankesätt som krävs för att 

få alla att förstå konceptet med det nya ledarskapet till fullo. 
• Dålig och oklar kommunikation från chefer till personal. 
• Svårigheten att få alla medarbetare att förstå att de måste delta i införandet av 

modellen för att det ska fungera. 
 
Rekommendationer vid införande av delat ledarskap:85 

• Att organisationen verkligen investerar nödvändiga resurser och tid för införandet av 
den nya modellen. 

• Att ledningen i hög grad visar att de stödjer den nya modellen. 
• Att ledningen är klar i sin kommunikation gentemot personalen om vilka resultat den 

nya modellen medfört och vad som ligger bakom dessa resultat.  
• Öka resurserna för teambuilding för att personalen ska känna en tillhörighet till sin 

respektive avdelning och organisationen. 
• Identifiera och möt behovet av en fortlöpande utbildning för att förstärka den generella 

kunskapen om delat ledarskap. 
  

Av ovanstående resonemang och rekommendationer är det två huvuddrag återkommer; tydlig 
kommunikation och vikten av att involvera personalen i förändringsarbetet.  
 

                                                 
82 Jackson, A. “A qualitative evaluation of shared leadership barriers, drivers and recommendations” Journal of 
management in medicine, Vol 14, No ¾ (2000): 166, 170 
83 Ibid, 173 
84 Ibid, 173-174 
85 Ibid, 174 
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Jackson menar att kommunikationsrelaterade frågor ska vara lösta innan ledarskapet inleds, 
cheferna ska kommunicera med sin personal på ett tydligt sätt så att de är på det klara med 
vad som sker, och vad som kommer att ske. Hon menar även att cheferna ska involvera 
personalen så att de känner sig värdefulla och för att de lättare ska få förståelse för vad det 
nya ledarskapet kommet att innebära.86 
 
Jacksons87 resonemang är förenligt med huvuddragen från Chrusciel & Field88, Oakland & 
Tanner89 och Axelrods90 studier av organisationsförändringar; där de menar att tydlig 
kommunikation och vikten av att personalen är med och påverkar i förändringsarbetet är av 
avgörande betydelse om organisationsförändringen ska bli lyckad eller inte.  
 
Vid införandet av ett delat ledarskap blir därmed chefernas förmågor att kommunicera på ett 
tydligt sätt och att få personalen engagerad i förändringsprocessen avgörande för det framtida 
ledarskapet. 
 

3.6 Sammanställning av teorier 
 
I nedanstående tabell har vi kortfattat sammanställt de studier vi använt oss av i det teoretiska 
ramverket. Sammanställningen är indelad på samma sätt som empirin. Syftet med 
sammanställningen är att ge en överblick av de teorier vi avhandlat innan empiri och analys 
av data presenteras. 
 

3.6.1 Det delade ledarskapet 

 
Författare Studerat Resultat 
Döös, M.  
[2003] 

Kvalitativ studie av fyra 
svenska ledarpar. 

Den unika relationen 
cheferna emellan i ett delat 
ledarskap och att 
gemensamma värderingar, 
prestigelöshet och ömsesidigt 
förtroende i relationen mellan 
dem är viktigt för 
ledarskapets framgång. 

Döös, M & 
Wilhelmsson, L. 
[2003] 

Kvalitativ studie av fyra 
svenska ledarpar. 
Skildring av hur delat 
ledarskap kan fungera. 

Indelning av det i fyra olika 
former; samledarskap, 
funktionellt delat ledarskap, 
skuggledarskap och 
matrisledarskap.  

                                                 
86 Jackson, A. “A qualitative evaluation of shared leadership barriers, drivers and recommendations” Journal of 
management in medicine, Vol 14, No ¾ (2000): 173-174 
87 Ibid 
88 Cruschiel, D & Field, D. “Success factors in dealing with significant change in an organization” Business 
Process Management Journal, Vol 12 No. 4 (2006) 
89 Oakland, S. Tanner, S. “Quality management in the 21st century – implementing successful change”, 
International journal of productivity and quality management, Vol 1, No ½ (2006) 
90 Axelrod, R., Axelrod, E., Jacobs, R.W., Beedon, J. “Beat the odds and succeed in organizational change” 
Consulting to management, Vol 17, Issue 2 (2006) 
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Döös. M. et al. 
[2005] 

404 telefonintervjuer 
med svenska chefer. 
Arbets- och 
ansvarsfördelning samt 
ledarskapets upplevda 
styrkor och svagheter. 

Styrkor och svagheter med 
delat ledarskap, se sida 12-
14. 

O’Toole, J., 
Galbraith, J., 
Lawler, III, E.E.  
[2004] 

Tre företag och dess 
ledningsgrupper i 
Nordamerika.  

Styrkor och svagheter med 
delat ledarskap, se sida 12-
14. 

 

3.6.2 Organisationsförändringen och arbetet med införandet av det 
delade ledarskapet  

Författare Studerat Resultat 
Axelrod, R. 
et al. [2006] 

Riktlinjer för 
organisationsförändringar 
baserat på tidigare forskning. 

För en lyckad 
organisationsförändring är det 
viktigt att involvera 
personalen i 
förändringsprocessen och ge 
varje individ en chans att 
påverka. 

Chrusciel, 
D. & Field, 
D. [2006] 

Fallstudie av en organisation 
där en organisations-
förändring genomfördes. 
Både kvalitativa och 
kvantitativa metoder 
användes. 

Vid en 
organisationsförändring är 
tydlig kommunikation viktig. 
Alla parter måste också 
uppleva förändringsprocessen 
som rättvis. 

Jackson, A. 
[2000] 

Fallstudie av en 
hälsoorganisation i Kanada. 

Den mentala bilden av 
ledarskapet som singularis är 
ofta ett hinder vid införandet. 
Vid ett införande av delat 
ledarskap är det viktigt att 
involvera personalen i 
förändringsarbetet, utbilda och 
använda tydlig 
kommunikation. 

Oakland, S. 
& Tanner, 
S. [2005] 

28 företag och dess chefer i 
Europa. 

Vid en 
organisationsförändring är 
kommunikation mellan 
förändringsgrupp och personal 
avgörande för dess framgång. 

O’Toole, J., 
Galbraith, 
J., Lawler, 
III, E.E. 
[2004] 

Tre företag och dess 
ledningsgrupper i 
Nordamerika. 

Viktigt att cheferna trivs och 
har förutsättningar att arbeta 
tillsammans för att ledarskapet 
ska bli lyckat. Vid arbets- och 
ansvarsfördelning är det 
viktigt att hänsyn tas till 
respektive chefs förkunskaper.  
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Pearce, C. 
[2004] 

Studier på teamledarskap 
och delade ledarskap. 

Vid byte av ledarskap ökar 
behovet av utbildning. 

Troiano, P. 
[1999] 

Fusionerade amerikanska 
företag med delat ledarskap i 
toppen. 

Företag med delat ledarskap 
har en mer flexibel och öppen 
struktur. 
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4. Praktisk metod 
 
Kapitlet skildrar studiens praktiska genomförande, metoder som använts för att samla in och 
analysera primärdata beskrivs. Syftet med detta är att skapa transparens i hur arbetet 
genomförts. Kapitlet börjar med att beskriva urvalet av intervjuobjekt, därefter behandlas 
insamling av data och bearbetning av denna, och slutligen diskuteras access och kritik av 
primärkällorna.  
 

4.1 Urval 
 
Urvalsprocessen av intervjuobjekt till studien följde ingen speciell struktur. Vi hade ingen 
tillgång till uppgifter om vilka organisationer som tillämpar delat ledarskap och inte. 
Urvalsprocessen inleddes med att vi nystade i våra personliga kontaktnät i hopp om att 
komma i kontakt med organisationer som praktiserade delat ledarskap, detta gav dock inga 
resultat. Vi tog sedan kontakt med ett antal större företag i Umeåregionen för att undersöka 
om de tillämpade delat ledarskap på något sätt, men med negativa svar. 
 
Vi tog sedan kontakt med Marianne Döös vid Arbetslivsinstitutet som stått bakom flertalet 
projekt inom delat ledarskap för att eventuellt få rekommendationer om företag vi kunde 
vända oss till. Tyvärr kunde hon inte ge oss några tips om företag vi kunde intervjua, däremot 
rekommenderade hon oss att ta kontakt med Eva Söderling på företaget Doppia; ett 
konsultföretag i ledarskap. Av Eva fick vi tipset att en skola i Mellansverige arbetade med 
delat ledarskap på rektorsnivå. 
 
Tipset vi fått av Eva Söderling på Doppia gav oss idén att undersöka om även fler skolor 
praktiserade delat ledarskap på rektorsnivå. Vi ringde och e-postade andra skolor och det 
visade att det fanns ett flertal skolor som delade på ledarskapet. Av de sex skolor vi kom i 
kontakt med som hade delat ledarskap hade inte alla möjlighet eller tid att ta emot oss men 
slutligen gav tre stycken rektorer på olika skolor klartecken till att vara med i studien. 
 
Att vi fann delade ledarskap på skolor men inte inom näringslivet kan vara en indikation på 
att det för närvarande är vanligare med delat ledarskap inom den typen av verksamhet. 
Huruvida denna indikation är riktig eller inte kommer vi inte att svara på i denna studie. Att 
alla studieobjekt är rektorer och inte chefer från tre skilda verksamheter anser vi göra det mer 
lämpligt att jämföra dem med varandra och på så sätt få möjlighet att dra tydliga slutsatser.  
 

4.2 Intervju och bearbetning av materialet 
 
Vår avsikt med att genomföra intervjuer var att få respondentens erfarenheter av delat 
ledarskap och hur denne upplevde införandet av sitt delade ledarskap. Vi använde oss därför 
av en teknik som Johansson-Lindfors benämner djupintervju; en mer strukturerad form av 
öppen intervju som till viss del är bestämd av en frågeguide för att se till att vissa frågor tas 
upp91. 
 

                                                 
91 Johansson-Lindfors, M-B. Att utveckla kunskap: Om metodologiska och andra vägval vid 
samhåällsvetenskaplig kunskapsbildning, (Lund: Studentlitteratur, 1993): 120-121 
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Innan vi genomförde intervjuerna arbetade vi fram en intervjuguide med ett antal 
frågor/överväganden grundade på vårt teoretiska ramverk92. Intervjuguiden användes dels 
som stöd under intervjutillfällena men den skickades även till respondenterna före intervjun; 
detta för att respondenterna skulle få möjlighet att förbereda sig på de ämnen som skulle 
behandlas under intervjun. Att delge respondenterna intervjuguiden före själva 
intervjutillfället kan innebära vissa risker såsom att respondenten kan förbereda sig på 
frågorna och därmed ge onaturliga svar. Vi ansåg dock att fördelarna övervägde nackdelarna i 
detta fall. 
 
Intervjuerna genomfördes på respektive respondents arbetsplats och tog cirka 45 minuter 
vardera. 
 
Alla intervjuer spelades in på band, viket godkändes av samtliga respondenter. På detta sätt 
behövde vi inte anteckna under intervjun utan kunde koncentrera oss på att skapa en så 
naturlig dialog så möjligt. Banden transkriberades sedan för att utgöra underlaget till 
sammanställningen av den insamlade empirin. Sammanställningen skickades sedan till 
respektive respondent för granskning. En av respondenterna hade synpunkter på hur vi tolkat 
några få svar i sammanställningen. Vi gick då tillbaks till vår transkribering av intervjun och 
fann att svaren kunde tolkas på olika sätt, vi valde därför att korrigera detta i samförstånd med 
respondenten. De övriga två hade inga synpunkter på sammanställningen av intervjun. 
 

4.3 Access 
 
Access - problematiken om att få tillträde till information93. I dessa aktuella intervjufall skulle 
denna problematik bestå av att källorna varit reserverade och undvikit att svara på frågor. Vår 
subjektiva uppfattning är dock att samtliga respondenter svarat ärligt på våra frågor, huruvida 
detta är riktigt är omöjligt att garantera. Alla respondenter gavs efter att intervjun var 
genomförd möjligheten att vara anonyma i studien, vilket två av dem önskade. I följande 
empirikapitel återges intervjuerna med fingerade namn i samtliga intervjusammanställningar. 
Att vi även valde att göra det tredje intervjuobjektet anonym beror på att vi anser att 
respondenternas namn inte bidrar något till studiens resultat. Efter att vi genomförde 
intervjuerna har vi ställt oss frågan om vi möjligen fått ökad access av våra primärkällor om 
vi på förhand garanterat anonymitet i studien, vilket möjligen varit ett bättre tillvägagångssätt. 
I synnerhet är information om deras respektive ledarskapskollegor, både nuvarande och före 
detta känslig information och det kan finnas rädsla för att negativa saker kring dem ska 
komma ut. Detta kan ha lett till att respondenterna varit restriktiva med att dela med sig av 
dessa eventuella negativa erfarenheter. 
 
Vår uppfattning är att intervjuobjekten varit öppna och ärliga med att berätta om sina 
erfarenheter kring delat ledarskap, men samtidigt tror vi att om vi garanterat anonymitet på 
förhand skulle respondenterna varit mer öppna med att prata om sina kollegor. 

 

 

                                                 
92 intervjuguide bilaga 1 
93 Johansson-Lindfors, M-B. Att utveckla kunskap: Om metodologiska och andra vägval vid 
samhåällsvetenskaplig kunskapsbildning, (Lund: Studentlitteratur, 1993): 135 
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4.4 Källkritik av primärkällor 
 
En risk som vi ser med urvalet av primärkällor är att chefer, där det delade ledarskapet 
fungerar dåligt, kan vara mindre benägna att ställa upp på en intervju om sitt ledarskap. En 
annan risk med urvalet kan vara att det delade ledarskapet på arbetsplatser där det fungerat 
dåligt upplöses redan efter en kort tid, vilket gör det svårt att komma i kontakt med dessa.  
 
Det finns alltid en risk att respondenter försöker att framställa sig själv och sin arbetsplats i en 
bättre dager än vad fallet är. Det är svårt att uppskatta denna risk och vilken utsträckning det 
kan ha skett i denna studie. Genom att vi genomfört djupintervjuer har vi haft möjligheten att 
vara flexibla i våra frågor, följa upp svar som vi ansett vara otillräckliga och därmed försökt 
att minska denna risk. Sammantaget är tror vi inte att studien påverkats nämnvärt av att 
respondenterna försökt framställa sig själva och sin arbetsplats på ett överdrivet positivt sätt.  
 
Som vi tidigare nämnt i Access kom vi i efterhand underfund med att vi borde ha erbjudit 
respondenterna anonymitet före intervjuerna genomfördes. Det faktum att respondenterna 
ville vara anonyma tyder på att informationen de delgav oss var känslig för dem och ett bättre 
sätt hade varit att erbjuda dem anonymitet före intervjuerna genomfördes. 
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5. Empiri 
 
I detta empiriska kapitel presenteras resultaten av de intervjuer som genomförts med de tre 
rektorerna. Materialet är uppdelat i fyra delar. Den första delen (5.1) redogör 
respondenternas bakgrund och arbetsplats. Den andra delen (5.2) beskriver det delade 
ledarskapet och hur det är strukturerat. I 5.3 presenteras respondenternas erfarenheter kring 
införandet av det delade ledarskapet. Slutligen (5.4) sammanfattas intervjuerna kortfattat i 
punktform under olika ämnesområden. Alla respondenter är anonyma och därför är namnen i 
sammanställningarna fingerade. 
  
 
Respondenterna har en varierad erfarenhet av delat ledarskap och införandet av det. Lena från 
skola A har den längsta erfarenheten och hon är också den enda av de tre som själv varit 
involverad i att besluta om införandet av delat ledarskap vid en arbetsplats. Detta har medfört 
att hennes erfarenheter fått mer utrymme i empirin jämfört med Yvonnes och Rolfs. 
 

5.1 Respondenternas yrkesbakgrund och arbetsplats 
 
Lena, Skola A 
Lena har en lång erfarenhet av ledarskap med 10 år som rektor och 10 år som föreståndare på 
förskola. På skolan hon nu arbetar vid har hon arbetat som rektor sedan 1997 och ända sedan 
starten har det varit ett ledarskap med två rektorer med undantag för ett år. De första åren 
delades ledarskapet med en tidigare projektkollega, Magnus, och sedan fyra år tillbaks delas 
ledarskapet med Peter, en före detta lärare på skolan. Skolan består idag av drygt 200 skolbarn 
i åldrarna ett till tolv år och 67 anställda.  
 
Yvonne, Skola B 
Yvonne är i grunden förskolelärare men har jobbat som chef sedan 1986, till att börja med 
inom förskolan och från slutet av 90-talet som rektor på hennes nuvarande arbetsplats, en 
grundskola. Ledarskapet har hon delat ända sedan hon började på skolan och genom åren har 
det blivit fyra olika rektorskollegor. Carina som Yvonne idag arbetar med har varit anställd på 
skolan sedan 2004. Skolan som Yvonne jobbar på består idag av ca 300 elever från 
förskoleklass upp till sexan och runt 40 stycken anställda. 
 
Rolf, Skola C 
Rolf var färdigutbildad lärare 1973 och efter 24 år som lärare togs steget till rektor 1998. 
Sedan dess har han jobbat som rektor på tre stycken skolor varav två i delat ledarskap. På 
skolan han nu arbetar på har Rolf varit rektor i 6 år. Ledarerfarenhet har han också från 
idrottsrörelsen, där han varit ledare i pojk- och juniorlag i fotboll och ishockey. Innan Rolf 
började på skolan han nu arbetar vid, arbetade han som ensam rektor vid en skola och 
dessförinnan arbetade han i ett delat ledarskap vid en annan skola. Skolan har över 500 elever 
spridda från förskoleklass upp till årskurs 6 och även fritids finns på skolan. Totalt är de cirka 
70 anställda som Rolf och hans rektorskollega Jenny ansvarar över. 
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5.2 Det delade ledarskapet 
 
Hur ser det delade ledarskapet ut på de olika skolorna? Har rektorerna delat upp ansvaret på 
något sätt? Vad har de upplevt för styrkor och svagheter med att dela på ledarskapet? Dessa är 
några av frågorna som tas upp i denna del av empirin. Avsikten är att ge en bild av hur 
ledarskapet fungerar på de olika skolorna och vad det kan innebära att dela ett ledarskap. 
 
Lena, Skola A 
Lena och Peter har ett gemensamt ansvar för personalen på skolan och Lena tycker det är 
vikigt att personalen känner att båda är deras ledare. Sedan har de vid utvecklingssamtal och 
liknande delat upp personalen så att de har hand om ungefär hälften var då det är viktigt att 
personalen känner att de får gå till en och samma person. Lena ansvarar då för personal och 
elever från förskoleklass upp till årskurs 3 och Peter ansvarar för personal och elever i 
förskolan, fritids och årskurs fyra till sex.  
 
Personalansvaret är dock inte alltid strikt uppdelat, är exempelvis en av dem inte på plats kan 
den anställde gå till den andra rektorn. Ibland kan det vara så att den anställde tycker att det är 
enklare att prata med den andra rektorn för att denna förstår bättre eller i vissa fall att det som 
kille kan kännas lättare att prata med Peter och tvärtom för den kvinnliga personalen. Lena 
säger att det är en styrka att personalen har en chans att välja och att det inte ligger någon 
prestige dem emellan angående sådana saker.  
 
Andra arbetsuppgifter är också fördelade, annars blir det ingen vinst med att vara två om båda 
ska göra allting menar Lena. Hennes stora ansvar är ekonomin; detta innebär bland annat 
budgetarbete och uppföljning av den. Peter ansvarar för arbetsmiljön, d.v.s. brandskydd, 
skyddsronder m.m. När det gäller den övergripande skolutvecklingen har de dock ett 
gemensamt ansvar. Lena poängterar att även fast mycket ansvar och arbete är uppdelat är det 
viktigt att båda kan det och har koll på vad som händer.  
 
De har regelbundna möten med varandra en halv eller heldag en gång i månaden för att 
underrätta varandra och planera framåt. De har också en ständig dialog mellan varandra då 
deras kontor ligger vägg i vägg och det blir mycket spring däremellan. 
 
Att uppmuntra och berömma personalen är också viktigt för Lena. Från dem som rektorer får 
personalen belöning och uppmuntran. Det kan vara en liten present eller en fest för att få 
personalen att känna att de är värdefulla och för att skapa sammanhållning. De enskilda 
samtalen är också viktiga, där finns möjlighet att ge återkoppling till var och en ur personalen 
och berömma deras arbetsinsats. 
 
Lena tycker att det är klart bättre att arbeta i ett delat ledarskap än att arbeta som ensam 
ledare.  
 
”Alltså det är väldigt få saker som har plustecken med att vara ensamledare, det enda som 
jag kan uppleva ibland är att det är klart att det är enkelt att vara ensam när man ska ta 
beslut, nu gör vi så här. Är man ensam har man totalkontroll på allting.” 
 
Det mest positiva med delat ledarskap anser Lena främst vara att arbetsbelastning minskar och 
att kontakten med personalen ökar, men även tid för kontakt med föräldrar och elevärenden 
ökar.  
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Yvonne, Skola B 
Ansvaret för personalen har Yvonne och Carina delat upp baserat på klasser. Yvonne ansvarar 
för personal och elever från förskoleklass upp till klass 3 medan Carina ansvarar för 4-5-6an.  
Övriga rektorsuppgifter såsom exempelvis ekonomi har de ett gemensamt ansvar över. 
 
Yvonne och Carina har en träff i veckan inplanerad för att justera protokoll från andra möten, 
diskutera aktuella frågor och planera framåt, men är det något viktigt som dyker upp emellan 
mötena tar de upp det vid tillfälle.  
 
Kommunikationen med personalen sker mestadels via olika möten. Vid mötena deltar de 
nästan alltid båda två. Tre till fyra gånger per termin har de arbetsplatsträffar där all personal 
är samlad. Utvecklingssamtal har de delat upp så att personalen som tillhör de klasser som 
Yvonne ansvarar för har samtal med henne och tvärtom. Även vid övriga kontakter söker 
respektive anställd upp sin chef, men är det så att någon av dem inte är på plats så kan 
personalen prata med den andra rektorn.  De träffar också ofta personalen i personalrummet 
och de har alltid dörren öppen om det är någon som vill prata med någon av dem.   
 
Yvonne tycker att delat ledarskap är intressant. Samverkan och ständig kommunikation 
mellan varandra är ett måste för att undvika att sända dubbla budskap till personalen. När det 
lyckas med delat ledarskap är det en väldig trygghet, annars kan vara ensamt som chef. 
Glädjeämnen kan delas med personalen, men det går inte att dela problemen med dem. I ett 
delat ledarskap har man även någon att dela problemen med. 
 
Den främsta styrkan med delat ledarskap som Yvonne ser det är att det alltid finns ett 
bollplank. Det kan vara enklare att ta ett snabbt beslut i ett traditionellt ledarskap men 
samtidigt är det bättre om det finns någon att bolla med. Tillgängligheten är också något 
positivt. Är den ena borta finns oftast den andre på plats och det går att planera så att båda inte 
är borta samtidigt.  
 
 
Rolf, Skola C 
Ansvaret över klasserna med personal och elever är uppdelat så att Rolf ansvarar för de äldre 
klasserna 4-6 och Jenny ansvarar för de yngre. Övriga rektorsuppgifter uppgifter, såsom 
exempelvis ekonomi är också uppdelade mellan de båda. 
 
I stora drag planerar Rolf och Jenny först terminen och sedan sker planeringen veckovis. 
Planeringen går ut till personalen via ett databaserat kommunikationssystem där personalen 
bland annat kan se vad som kommer att hända under veckan, vilka möten som båda kommer 
att vara delaktiga i och vid vilka möten endast en av dem kommer att medverka. Även 
protokoll från tidigare möten finns i systemet. 
 
De har ett möte en gång veckan då de träffas och för att underrätta varandra och planera den 
löpande verksamheten. Skulle det vara något akut eller speciellt har de ytterligare möten. Det 
är även så att de ofta springer mellan varandras kontor för att fråga och diskutera olika saker. 
 
Varje år åker de iväg med personalen till annan ort för att planera läsåret. Under dagarna 
arbetas och planeras det men under kvällen blir det mer festligheter med sång och musik. 
Under året försöker de även anordna trevligheter för personalen och de satsar även mycket på 
friskvård. Budgeten måste dock hållas och även om det exempelvis fungerat särskilt bra under 
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en termin bjuder de inte på något extra till personalen utan de håller sig till det som är 
inplanerat. 
 
När det kommer till styrkor och svagheter med delat ledarskap har Rolf erfarenhet av dels ett 
sämre fungerande och ett väl fungerande delat ledarskap. 
 
”…det är ju en enorm skillnad på delat ledarskap när man tycker att det känns bra från när 
det inte känns bra.” 
 
I ett dåligt fungerande delat ledarskap menar Rolf att allt tar längre tid. Bara den dagliga 
kommunikationen och att underrätta varandra blir tungt och tidsödande. Ett dåligt fungerade 
ledarskap leder också till osäkerhet och en känsla av otrygghet. Rolf anser dock att om 
ledarparet anstränger sig och är professionella i sitt arbete kan de flesta delade ledarskap ändå 
fungera. 
 
När det fungerar bra i ett delat ledarskap anser Rolf att det är en enorm styrka. Till exempel 
att vid problemlösning ha en kollega att diskutera och bolla idéer med. En annan styrka är att 
två ledare kan komplettera varandra på ett bra sätt. I Rolf och Jennys fall är Jenny intensiv 
och snabb i tanken medan Rolf är mer jordnära och återhållsam; detta tycker Rolf gör deras 
ledarskap dynamiskt. Skulle de båda vara intensiva kanske de skulle glömma bort saker och 
om de båda skulle vara återhållsamma skulle ledarskapet kanske inte vara lika dynamiskt 
fungerande och kul.  
 
 

5.3 Organisationsförändringen och arbetet med införandet av det 
delade ledarskapet  

 
Införandet av det delade ledarskapet har skett på olika sätt för de tre intervjuade rektorerna.  
Lena vid skola A var själv med och beslutade om att införa delat ledarskap vid skolan, 
Yvonne blev placerad i skola B där det var bestämt att delat ledarskap skulle införas och Rolf 
har vid två tillfällen blivit anställd vid en skola där det sedan tidigare funnits delat ledarskap. 
Även fast Rolf inte har varit direkt engagerad med att införa delat ledarskap vid någon skola, 
finner vi hans erfarenheter intressanta för studiens syfte.  I denna del av empirin får vi följa 
respondenterna i deras arbete i samband med införandet av det delade ledarskapet och hur 
rektorerna upplevt att det har fungerat vid skolorna efter att det delade ledarskapet infördes 
 
Skola A, Lena 
Lena och Magnus var som projektledare 1996-97 involverade med att bygga och starta upp en 
skola. Deras uppdrag var i huvudsak att titta på verksamhetsinnehåll, ledarskap och vision. 
Under denna process väcktes idén att arbeta tillsammans i ett delat ledarskap på den nya 
skolan, något som då inte existerade på skolor i kommunen. Idén presenterades sedan för 
arbetsgrupper med personal från verksamheten, chefer och fackliga organisationer. Personalen 
fick de med sig, de tyckte att det var positivt. Även chefer och högre tjänstemän inom 
kommunen gav positiv respons, de tyckte att det skulle vara spännande att följa och se hur det 
skulle fungera. Däremot stötte idén på motstånd från fackliga organisationer. Tveksamheten 
gällde ansvarsfrågan, vem som egentligen ansvarar för vad i ett sådant ledarskap, men efter 
förhandlingar fick man tillåtelse att göra det på prov under ett år för att försöket sedan skulle 
utvärderas.  
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Innan införandet av det delade ledarskapet genomfördes det inte någon utbildning vare sig för 
rektorerna eller för personalen. Implementeringen av ledarskapet bedrevs som en ständigt 
pågående process. Kommunikationen skedde främst mellan dem som rektorer och olika 
arbetsgrupper som personalen var indelade i. Lena och Magnus började införandet av det 
delade ledarskapet med att reda ut alla frågetecken som fanns bland personalen kring det nya 
ledarskapet och dem som personer. Det var många lärare som kände oro inför den nya 
organisationen och undrade vad Lena som kom från förskolan hade att tillföra. Detta ledde till 
att alla i personalen fick skriva ned vad de hade för förväntningar på Lena och Magnus som 
rektorer. Sedan bemötte Lena och Magnus detta inför personalen för att klart tydliggöra vad 
som kunde förväntas av dem och inte. Lena menar att detta var ett viktig steg i processen av 
införandet. 
 
 ”..många gånger när man gör om en organisation vill man som stänga inne problem, man 
lyfter inte på locket och låter det pysa ut all skit som finns där i den där tunnan.”  
 
Vid detta tillfälle var de 80 anställda så det blev en rätt lång lista. Lena och Magnus gjorde det 
sedan tydligt vilka av dessa förväntningar som var rimliga och vilka som inte var möjliga att 
leva upp till och dokumenterade detta. Av detta fick Lena och Magnus även en bra bild av vad 
personalen ville ha av dem som rektorer. Denna process har visat sig vara enormt nyttig för 
henne som rektor och för personalen då de vet vad de kan förvänta sig av varandra. 
 
I processen var som tidigare beskrivet personalen indelade i arbetsgrupper och även fast det 
många gånger är bra med arbetsgrupper tycker Lena att det ibland kan finnas en viss övertro 
på dem.  
 
”I en organisation skapar man grupper som ska vara med och tycka och påverka, men det är 
ju många som aldrig kommer till tals…”  
 
Att alla kom till tals var något som Lena och Magnus kände var viktigt och därför hade de 
också enskilda samtal med var och en i personalen så att alla fick en chans att berätta vad de 
tyckte om den nya organisationen och om de var rädda för något.  
 
Lena och Magnus bestämde ansvarsfördelningen och arbetsuppgifter dem emellan baserat på 
vad de var duktiga på och hade speciellt intresse för. De hade olika styrkor när de inledde 
arbetet vid skolan vilket Lena tycker var positivt, eftersom de kunde lära av varandra. Intresse 
och styrkor kan vara föränderliga över tid, vilket leder till att arbetsuppgifterna kan skifta från 
år till år.  Lena beskriver detta som att till exempel ett år ha energi att driva skolutvecklingen 
framåt men när det nya året kommer känner man sig tom på energi i just den frågan. 
Samtidigt kan kollegan ha energin som krävs och därför ta över och driva frågan vidare. Just 
denna växelverkan anser Lena vara en av de största styrkorna med att vara två. 
 
Lena hade förväntat sig mer hinder under resans gång än vad som uppstått, som till exempel 
att personalen till större utsträckning skulle bli förvirrade över att ha två chefer. Att de 
förväntade sig hinder gjorde också att de la ner extra mycket jobb med förväntningar, både 
personalens förväntningar på dem och deras förväntningar på personalen. På detta sätt 
skapade de en tydlig organisation. En annan viktig grund till att det fungerat så bra anser Lena 
vara att personalansvaret är tydligt. Varje anställd vet vem sin närmsta chef är, personalen vet 
vem av rektorerna som har huvudansvar för vad, vilka möten som båda kommer att närvara 
vid och vilka möten som bara en av dem kommer att närvara vid. Att de gick händelserna i 
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förväg och redde ut dessa saker redan i början tror Lena är en stor anledning till att 
ledarskapet på skolan varit lyckat och att det inte tog lång tid innan de som ledare kom 
underfund med hur de bäst och effektivast skulle arbeta med varandra.  
 
”Det har gått oförskämt smidigt för oss, både med min tidigare kollega och min nuvarande 
kollega, det är liksom inga problem…”  
 
Efter fyra år lämnade Lenas kollega sedan starten, Magnus, skolan och Lena valde att prova 
på att jobba som ensam rektor i ett år. Arbetsbelastningen blev dock för hög och Lena valde 
att återgå till ett delat ledarskap. Lena frågade då Peter, en lärare på skolan som Lena såg 
ledaregenskaper hos om han var intresserad av att dela rektorsuppdraget med henne, vilket 
han tackade ja till. 
 
Några större konflikter eller samarbetsproblem har Lena ännu inte haft, varken med Magnus 
eller Peter. Om så skulle ske, att de inte kan lösa ett samarbetsproblem sinsemellan går de till 
närmaste chef, skolområdeschefen. Lena anser att som ledare får man inte vara konflikträdd 
och skulle det vara så att det blir en större konflikt måste modet finnas att reda ut den. Vidare 
menar hon att som ledare är man en ständig förebild och om några i personalen inte kan lösa 
en konflikt ska de komma till sin närmsta chef för att tillsammans hjälpas åt att lösa frågan. 
 
En anledning till att det gått så bra är enligt Lena kommunikationen mellan henne och 
kollegan, att prata med varandra och berätta vad man tänker och tycker. En annan viktig del är 
att ständigt utvärdera med personalen, vad som är bra och vad som är dåligt. Att personkemin 
stämt med båda hennes kollegor tror Lena också är ett stort skäl till att ledarskapet fungerat så 
bra som det gjort. Om de inte trivts ihop kanske det hade blivit mer revirtänk i ledarskapet.  
 
Om man inte drar åt samma håll och allt ska diskuteras blir det otroligt jobbigt. Det är viktigt 
att fastställa vilka förväntningar man har på varandra, vilka regler som gäller och att man har 
en rak och ärlig kommunikation. Förtroende är också viktigt, att lita på att kollegan gör det 
han/hon ska även fast de gör det på sitt sätt. Prestigelöshet anser Lena också vara 
grundläggande för ett bra delat ledarskap. 
 
Personalen har varit positiva till ledarskapet vilket också visat sig i medarbetarenkäten (årlig 
enkät som all personal på kommunens skolor deltar i). Främst tror Lena att detta beror på att 
lärare inte varit vana att ha ett så nära ledarskap som det nu blivit. Förut var det inte ovanligt 
att en rektor hade uppemot 70 anställda under sig, vilket ledde till att personalen inte såg sin 
chef ofta. Det fanns lite tid för samtal med personalen och för att närvara vid olika 
arbetslagmöten. Ur det perspektivet är det oerhört positivt att vara två, tiden för personalen 
ökar markant.  
 
Sammantaget tycker Lena att ända sedan starten har det delade ledarskapet fungerat mycket 
bra på skolan.  
 
 
Yvonne, Skola B 
I slutet av 90-talet genomfördes en omorganisation i skolorna i den aktuella kommunen, 
många större skolor som tidigare letts av en rektor skulle nu ledas av två rektorer i ett delat 
ledarskap. De som arbetade vid skolorna hade ingen möjlighet att påverka denna 
omorganisation. 
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Yvonne som varit föreståndare vid en förskola fick en förfrågan om hon ville börja som rektor 
på en grundskola, vilket hon tackade ja till och arbetar vid sedan dess. Att det skulle vara två 
rektorer på skolan var redan förutbestämt, det var inget som Yvonne var med och påverkade. 
När Yvonne började vid grundskolan hade hon arbetat som ensam chef i 12 år och det delade 
ledarskapet var något som var nytt för henne.  
 
Varken de som chefer eller personalen fick någon utbildning i delat ledarskap under det 
inledande skedet av det nya ledarskapet. Yvonne säger att de möjligtvis hade kunnat söka stöd 
för det, men att de var så vana att bara jobba på att de inte tänkte på det. 
 
Vid tidpunkten för omorganisationen upplevde Yvonne att det fanns ett motstånd från 
personalen. Det var många chefer inom förskola och skola som skulle byta arbetsplats och 
många medarbetare skulle därmed förlora sin nuvarande chef och få en ny, vilket medförde att 
personalen vid de olika skolorna kände sig oroliga. När Yvonne sedan började som rektor vid 
skolan upplevde hon att personalen var negativt inställda till att hon som föreståndare från 
förskolan plötsligt skulle bli deras chef vid en grundskola.  
 
Yvonne och hennes dåvarande kollega försökte från starten att engagera och få personalens 
synpunkter och åsikter i olika beslutsprocesser vilket visade sig vara svårt. Personalen var van 
vid en annan ledarstil; att delta i beslutsprocesser och komma med synpunkter var till en 
början ovant och jobbigt för delar av personalen. 
 
En annan svårighet som Yvonne upplevde i upptakten av ledarskapet var att hantera frågor 
från personalen på ett sådant sätt att hon och hennes kollega gick ut med samma besked. Detta 
var något som till en början var svårt och det hände att de gav olika svar. 
 
”…hade man då inte kunskap om vad den andre sa kanske man svarade fel och då blev det en 
väldig frustration..” 
 
Att ge olika svar var inte bara frustrerande för dem utan även för personalen. De bestämde sig 
omgående för att bli mer tydliga i sin gemensamma kommunikation. Till att börja med 
svarade de oftare med att de inte kunde svara på en gång utan att de skulle återkomma senare, 
men de försökte samtidigt undvika att säga att de skulle prata med sin kollega då det kunde 
upplevas som en svaghet i ledarskapet. På det sättet fick de en chans att prata med varandra 
innan de gick ut med svar till personalen. Detta blev också ett mindre problem med tiden då 
de lärde sig på vilket sätt kollegan jobbade och tänkte. 
 
Sedan Yvonne började arbeta på skola B har hon haft fyra olika rektorskollegor. Hon har inte 
direkt varit inblandad i rekryteringsprocessen av någon av dem. Kollegan hon inledde det 
delade ledarskapet med flyttade utomlands redan efter en kort tid. Sedan har Yvonne arbetat 
tillsammans med två personer som inte hade någon erfarenhet av att vara chef innan de 
började vid skolan och sedan fyra år arbetar hon tillsammans med Carina som hade en lång 
erfarenhet av ledarskap innan hon började vid skolan.  
 
Att arbeta med någon som har ledarskapserfarenhet jämfört med någon som inte har någon 
erfarenhet alls är enligt Yvonne annorlunda, men poängterar samtidigt att samarbetet har 
fungerat väl med alla fyra. Med en oerfaren chef menar Yvonne att det blivit mycket att lära 
ut samtidigt som det är lätt den erfarne ledaren blir den mer bestämmande i ledarskapet. Med 
Carina som har ledarerfarenheter blev det lättare att kommunicera och förstå varandra direkt 



  5. EMPIRI 

 32  

från samarbetets början. Att bli rektor utan att ha någon ledarskapserfarenhet är inte enkelt 
och Yvonne menar att det vore bra om nya rektorer fick tid för utbildning och träning.  
 
Någon större konflikt har hon inte haft med någon av sina kollegor och hon tror heller inte att 
det kommer att hända. Yvonne är av uppfattningen att det inte är viktigt att vinna en konflikt 
utan det viktiga är titta på vad det går att göra av den. Någon speciell utarbetad plan för 
konflikthantering finns inte, men skulle det vara så att det riktigt låser sig så finns möjligheten 
att vända sig till skolkontoret.  
 
Sammantaget tycker Yvonne att det fungerat bra med samtliga även om det inte fungerat på 
samma sätt med alla. Olika personligheter och erfarenheter gör att samarbetet och ledarskapet 
fungerar annorlunda från person till person.  
 
 
Skola C, Rolf 
Även i Rolfs fall var det en stor organisationsförändring inom skolverksamheten som ledde 
till att han blev placerad i ett delat ledarskap. Det var en kraftig rotation på rektorer och 
många fick byta arbetsplats. Politikerna och tjänstemännen bestämde hur omorganisationen 
skulle gå till och de som arbetade som rektorer vid tillfället hade lite att säga till om, det de 
kunde göra var att önska vilken skola de helst ville arbeta på. Detta skedde i början av Rolfs 
karriär som rektor och han minns att många rektorer var missnöjda med hur omorganisationen 
sköttes. Missnöjet handlade inte om införandet av delat ledarskap utan främst kring den stora 
rotationen av rektorer och att inte hamna på den skola som önskats.  
 
Rolfs första jobb som rektor var i ett delat ledarskap. Skolan hade sedan tidigare infört delat 
ledarskap men en av rektorerna hade nu lämnat skolan. Rolf kom direkt från läraryrket och 
visste lite om vad det egentligen innebar att vara rektor och att arbeta i ett delat ledarskap. 
Kollegan han skulle arbeta med hade däremot en lång erfarenhet av ledarskap och även 
erfarenhet av att arbeta i delat ledarskap. Rolf gick inte igenom någon utbildning i ledarskap 
eller delat ledarskap innan han började men det förväntades ändå att han skulle klara arbetet 
direkt. Det visade sig efter en tid att samarbetet mellan Rolf och hans rektorskollega inte 
fungerade och Rolf valde att lämna skolan. 
 
När Rolf inledde sitt andra delade ledarskap hade han jobbat som ensam rektor vid en skola 
under en tid. Det var Jenny, hans nuvarande kollega som tog kontakt med honom och föreslog 
att de skulle arbeta tillsammans. De kände inte varandra något närmare men hade träffats 
tidigare på rektorskonferenser. Rolf tackade ja och då hans föregångare slutat på grund av 
sjukdom en vecka innan skolstarten blev det en väldig rivstart i arbetet. 
 
I starten av ledarskapet tänkte de noga igenom hur de skulle agera för att undvika att sända 
dubbla budskap. Saker som gick att planera i förväg såsom möten och utbildningsdagar 
tänktes noga igenom så att de skulle sända ett gemensamt budskap vilket fungerade bra. 
Samarbetet dem emellan var bra från starten och de upptäckte omgående att de kompletterade 
varandra på ett bra sätt. 
  
Ansvaret fördelades utefter tidigare erfarenheter och kunskap. Rolf hade tidigare varit lärare i 
4-6an och Jennys bakgrund var som förskolelärare och specialpedagog. Det var därför logiskt 
att Rolf tog ansvaret för klasserna med de äldre barnen och Jenny för de lite yngre barnen 
samt förskoleklasserna. Övriga rektorsuppgifter, ekonomi m.m. delades upp främst efter 
intresse och kunskap. 
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Rolfs första erfarenhet av delat ledarskap var inte bra och han slutade efter en tid då han och 
hans dåvarande kollega inte passade ihop. Det visade sig att det inte hade samma syn på saker 
och ting hur en ledare ska vara m.m. och det blev med tiden uppenbart att de inte fungerade 
tillsammans i ett delat ledarskap. Rolf kände att han inte kunde vara sig själv, att han inte 
räckte till, han började dra sig tillbaka och tillsist slutade han vid skolan. Att det inte 
fungerade berodde dels på att de inte delade syn på många saker men Rolf tror även att hans 
brist på erfarenhet som rektor och ledare spelade in. 
 
Hans nuvarande ledarskap med Jenny tycker Rolf fungerar bra och medarbetarenkäten visar 
att också personalen upplever dem som ett bra ledarskap. Att personalen tycker att det 
fungerar bra är även något som Rolf känner i det vardagliga arbetet. Den största styrkan i 
deras ledarskap anser Rolf vara att de är prestigelösa, att de tror på glädje och vänlighet i 
ledarskapet. Det leder till en öppen dialog och en lättsam vardaglig kontakt som underlättar 
deras arbete. 
 

5.4 Sammanfattning av empiri 
 
Nedan sammanfattas intervjuerna i punktform. Denna uppdelning återkommer i 
analyskapitlet. 

5.4.1 Det delade ledarskapet 

 
- Personalansvar: 

• Lena:   Uppdelat personalansvar. 
• Yvonne:   Uppdelat personalansvar. 
• Rolf:  Uppdelat personalansvar. 
 

- Kommunikation/arbetsmetod: 

• Lena:  Regelbundna möten och ständig dialog med kollega. Prestigelöshet  
  och förtroende viktigt i ledarskapet. Viktigt med enskilda samtal
  enskilda samtal med de anställda; även viktigt att ge beröm och
  uppmuntran. 
• Yvonne:  Regelbundna möten och ständig dialog med kollega. Samverkan

  viktigt. Kommunikation med personal sker främst genom möten  
  men även mer informellt. 
• Rolf:  Regelbundna möten och ständig dialog med kollega.  
  Prestigelöshet, glädje och vänskap viktigt i ledarskapet. 
  Veckovis planering som anställda tar del av, betonar vikten av
  uppmuntran och friskvård. 
 

- Upplevda styrkor med delat ledarskap: 

• Lena:  Minskad arbetsbelastning, ökad kontakt med personal, möjligheten  
  att kunna komplettera varandra. 
• Yvonne:  Trygghet, bolla idéer med kollega och ökad kontakt med

  personal. 
• Rolf:  Möjligheten att komplettera varandras kunskaper och bolla idéer

  mellan varandra. 
 



  5. EMPIRI 

 34  

- Upplevda svagheter med delat ledarskap: 

• Lena:  Svårare att ta snabba beslut. 
• Yvonne:  Svårare att ta snabba beslut. 
• Rolf:  Tidskrävande.  
 
 

5.4.3 Organisationsförändringen och arbetet med införandet av det 
delade ledarskapet 

 
- Initiativet till det delade ledarskapet och val av kollega: 

• Lena:  Tog själv tillsammans med sin dåvarande kollega initiativet till att
  jobba tillsammans i ett delat ledarskap. 

• Yvonne:  Både införandet av det delade ledarskapet och valet av kollega var
  bestämt av överordnad ledning. 

• Rolf:  Kom till ett redan befintligt delat ledarskap. 
 

- Personalens inflytande vid införandet av det delade ledarskapet: 

• Lena:  Fick uttrycka sina farhågor och förväntningar. 
• Yvonne:  Inget. 
• Rolf:  Inget. 
 

- Tillvägagångssätt vid fördelning av arbetsuppgifter samt planering för att handskas 
med förväntade svårigheter: 

• Lena:  Fördelning av arbetsuppgifter tog sin grund i de respektive
  chefernas styrkor och intressen. Rätade ut frågetecken och tog del  

  av de förväntningar personalen hade kring ledarskapet. 
• Yvonne:  Beslutade om att sköta arbetsuppgifterna gemensamt. Ingen  
  åtgärdsplan gjordes för förväntade svårigheter, åtgärder vidtogs  
  efterhand problemen dök upp. 
• Rolf:  Arbetsuppgiftsfördelningen baserades på tidigare erfarenheter och  
  kunskap. Tänkte igenom vikten av att inte sända dubbla budskap  
  till sin personal. 
 

- Möjlighet till utbildning i delat ledarskap. 

• Lena:  Nej  
• Yvonne  Nej 
• Rolf  Nej 
 
 

- Upplevda hinder och svårigheter efter införandet av ledarskapet. 

• Lena:  Inga, mycket på grund av ett gediget förebyggande arbete. 
• Yvonne:  Att få personalen att acceptera den nya ledarstilen. 
• Rolf:  Ej direkt varit med i införandet av ett delat ledarskap. 
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- Samarbetet med chefskollegan: 

• Lena:  Har bara upplevt positiva samarbeten. 
• Yvonne:  Har fungerat bra i stort, men erfarenhet och personlighet gör att det

  kan variera. 
• Rolf:  Har varit med om både ett dåligt fungerande samarbete och ett bra

  fungerande.   
 

- Reaktion från personal efter införandet: 

• Lena:   Enbart positiva reaktioner. 
• Yvonne:  Upplevde ett motstånd i inledningsskedet av det delade

  ledarskapet. 
• Rolf:  Personalen på hans nuvarande arbetsplats upplever ledarskapet

  som bra. 
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6. Analys 
 
I detta kapitel jämför vi data vi fått av våra intervjuade rektorer med det teoretiska ramverket. 
Analysen följer strukturen från den empiriska sammanfattningen. Först behandlas det delade 
ledarskapet och dess struktur under olika ämnesområden och sedan behandlas införandet av 
det delade ledarskapet. 
 

6.1 Det delade ledarskapet 
 

- Personalansvar 
Alla tre respondenterna har delat upp personalansvaret genom att ansvara för personal från 
vissa klasser eller enheter. Döös studie av fyra chefspar visade ett omvänt resultat där endast 
ett av chefsparen hade delat upp personalansvaret, detta övergick dock med tiden även det till 
ett gemensamt ansvar94. En anledning till att de tre respondenterna i denna studie delat på 
personalansvaret tror vi är att alla respondenterna är chefer över relativt stora arbetsplatser. I 
Döös studie av chefspar95 hade de omkring 20 anställda under sig medan rektorerna i denna 
studie har från 40 upp till 70 anställda under sig och utöver det tillkommer skolans elever. 
Genom att dela upp ansvaret på detta sätt har de skapat en enkel och tydlig uppdelning vilket 
gör att personalen vet till vem av cheferna som ansvarar för vad. 
 
 

- Kommunikation och arbetsmetod 
I likhet med Döös studie av fyra ledarpar framhävde cheferna vikten av den unika relationen 
med chefskollegan och såg denna relation och kommunikationen med denna som en styrka. 
Vidare bekräftades det av respondenterna i denna studie att prestigelöshet, ömsesidigt 
förtroende och vänlighet är viktiga komponenter i ett delat ledarskap.96  
 
De tre respondenterna kommunicerade och arbetade efter liknande mönster. De hade ett 
regelbundet återkommande möte per vecka där de uppdaterade varandra och planerade 
verksamheten. Utöver detta möte kommunicerade de varje dag i mer informella sammanhang 
med varandra. Kommunikationen med personalen skedde främst via möten och enskilda 
utvecklingssamtal. Detta överensstämmer med hur de fyra ledarparen i Döös studie 
arbetade97. Vi tolkar resultatet som att det är viktigt för ett delat ledarskap med prestigelöshet, 
förtroende och vänlighet för att kommunikationen ska fungera på bra sätt. Vidare framstår det 
som att de regelbundna mer formella mötena är viktigt för ledarskapet då cheferna får 
möjlighet att uppdatera varandra och planera framåt. 
 
 

- Upplevda styrkor och svagheter med delat ledarskap 
De styrkor som respondenterna lyfte fram i denna studie var; ökad möjlighet till kontakt med 
sin personal, att bolla idéer med sin kollega, att de båda cheferna kompletterade varandras 
kunskaper samt den trygghetskänsla som uppstod genom att vara två i ledarskapet. Detta 

                                                 
94 Döös, M., Hansson, M., Bäckström, T., Wilhelmsson, L., Hemborg, Å., Delat ledarskap i svenskt arbetsliv. 
Stockholm: Arbetslivsinstitutet, 2005. 194 
95 Ibid 
96 Ibid, 191-192, 208 
97 Ibid, 193 - 208 
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resultat stämmer till stora delar med resultatet från både Döös m.fl.98 och O’Toole m.fl.99 
studier. 
 
Den upplevda svagheten som var mest framträdande bland respondenterna var att det kunde ta 
längre tid att ta beslut i ett delat ledarskap och att det kunde bli mer tidskrävande kontra ett 
traditionellt ledarskap. Att ett delat ledarskap kunde bli mer tidskrävande var även något som 
Döös m.fl. fann i sin studie100. 
 
En förklaring till att beslutsprocessen tar längre tid är att istället för att bara ta beslutet måste 
cheferna i de flesta fall diskutera frågan mellan varandra. Samtidigt som detta tar tid upplever 
cheferna att de kompletterar varandras kunskaper och på det sättet fattar bättre beslut, vilket vi 
tolkars som att den tidskrävande beslutsprocessen inte enbart är negativ. 
  

6.2 Organisationsförändringen och arbetet med införandet av det 
delade ledarskapet 

 
- Delaktighet i valet av kollega 

O’Toole m.fl. menar i sin studie att den viktigaste faktorn innan ett delat ledarskap inleds är 
att utse de båda cheferna, vidare visade studien på att det är viktigt att den aktuelle chefen har 
möjlighet att påverka valet av kollega101. I den här studien var det endast ett ledarskap som 
stämde in på vad O’Toole beskriver som viktigt, att chefen själv får påverka valet av kollega. 
Denna chef hade haft två olika kollegor och var engagerad i valet vid båda tillfällena, i 
överensstämmelse med O’Tooles teori fungerade även ledarskapet bra. De övriga två cheferna 
hade inte påverkat valet av sina chefskollegor i någon större utsträckning. Dessa två chefer 
upplevde dock att ledarskapet fungerat bra med sammanlagt fem av sex olika kollegor. Detta 
gör att vi i denna studie inte kan se något klart samband mellan den aktuelle chefens påverkan 
i valet av kollega och ledarskapets framgång. 
 
 

- Personalens inflytande vid införandet av det delade ledarskapet 
Av de tre intervjuade var de två som varit med vid från starten av ett införande av delat 
ledarskap. I den ena hade personalen inget inflytande alls på förändringen och i den andra fick 
personalen utrycka sina farhågor och förväntningar innan införandet av det delade 
ledarskapet. Axelrod102, Chruschiel & Field103, Oakland & Tanner104 såg alla i sina respektive 
studier av organisationsförändringar vikten av att personalen fick vara delaktiga i 
förändringen. Detta visade även Jacksons studie av införandet av ett delat ledarskap vid ett 

                                                 
98 Döös, M., Hansson, M., Bäckström, T., Wilhelmsson, L., Hemborg, Å., Delat ledarskap i svenskt arbetsliv. 
Stockholm: Arbetslivsinstitutet, 2005. 
99 O’Toole, J., Galbraith, J., Lawler, III, E.E. “When two (or more) heads are better than one: the promise and 
pitfalls of shared leadership” California Management Review, 44:4 (2002) 
100 Döös, M., et al. (2005): 51 
101 O’Toole, J., Galbraith, J., Lawler, III, E.E. (2002): 77-81 
102 Axelrod, R., Axelrod, E., Jacobs, R.W., Beedon, J. “Beat the odds and succeed in organizational change” 
Consulting to management, Vol 17, Issue 2 (2006) 
103 Cruschiel, D & Field, D. “Success factors in dealing with significant change in an organization” Business 
Process Management Journal, Vol 12 No. 4 (2006) 
104 Oakland, S. Tanner, S. “Quality management in the 21st century – implementing successful change”, 
International journal of productivity and quality management, Vol 1, No ½ (2006) 
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sjukhus105. Om personalen är delaktiga får de lättare en förståelse för vad det nya ledarskapet 
kommer att innebära samt att de känner sig värdefulla.  
 
Att personalens inflytande är viktigt för en lyckad förändring visar även denna studie. I den 
skola där personalen hade inflytande i införelseprocessen fungerade ledarskapet bra från 
starten eftersom personalen var väl införstådda i vad som krävdes av dem och vilka krav de 
kunde ställa på ledarskapet. I den skola där personalen inte hade någon möjlighet att själva 
vara delaktiga i förändringsprocessen fick chefen svårt att få medarbetarna att arbeta efter det 
nya sättet. Vi tolkar detta som att det tar tid för personal att anpassa sig till det nya ledarskapet 
och arbetssättet det för med sig, vilket bör tas i beaktande vid ett byte från ett traditionellt till 
ett delat ledarskap. 
 
 

- Tillvägagångssätt vid fördelning av arbetsuppgifter samt planering för att handskas 
med förväntade svårigheter i ledarskapet såsom exempelvis att sända ut dubbla 
budskap. 

I denna studie var det två av de tre cheferna som fördelade arbetsuppgifterna, den tredje 
beslutade tillsammans med sin kollega att gemensamt sköta arbetsuppgifterna. De båda 
cheferna som valde att fördela arbetsuppgifterna mellan varandra baserade detta på deras 
tidigare erfarenheter, kunskap och intressen. O’Toole kom i sin studie fram till att det var 
viktigt att cheferna ställde sig frågan vad de båda var bra och hur de skulle dra nytta av detta i 
ledarskapet vid fördelning av arbetsuppgifter106. Vi tolkar det som att cheferna i denna studie 
delat upp arbetsuppgifterna i enlighet med vad O’Toole kom fram till i sin studie då de 
baserat arbetsfördelningen på sina egna erfarenheter, kunskaper och intressen. Huruvida detta 
är viktigt eller att föredra mot något annat sätt att göra det på kan vi inte svara på i denna 
studie då vi inte kan jämföra sättet med något annat sätt att fördela arbetsuppgifter på.   
 
Angående åtgärdsplan för eventuella svårigheter var det två av de tre intervjuade som gjorde 
en sådan. O’Toole menar att det är viktigt att det finns en planering för hur exempelvis 
cheferna ska undvika att sända dubbla budskap107. Detta är något som även visade sig vara av 
vikt i denna studie. De två chefsparen som hade upprättat en planering över hur de skulle 
agera för att undvika bland annat dubbla budskap lyckades också med detta medan 
ledarskapet där ingen planering fanns fick problem med kommunikationen i form av dubbla 
budskap till sin personal. Att ta sig tid att utarbeta handlingsplaner för att till exempel minska 
risken att sända dubbla budskap till sin personal kan därmed anses vara av stor vikt innan 
ledarskapet inleds. 
 
 

- Möjlighet till utbildning i delat ledarskap. 
Både Pearce108 och Jackson109 menar att utbildning är viktigt vid ett byte av ledarskap. I den 
här studien var det dock ingen av de tre intervjuade som hade genomgått någon utbildning i 
delat ledarskap innan de påbörjade sitt arbete. De hade heller inte erhållit någon utbildning 
efter införandet av det delade ledarskapet. Dessa resultat stämmer med vad Pearce säger då 
                                                 
105 Jackson, A. “A qualitative evaluation of shared leadership barriers, drivers and recommendations” Journal of 
management in medicine, Vol 14, No ¾ (2000) 
106 O’Toole, J., Galbraith, J., Lawler, III, E.E. “When two (or more) heads are better than one: the promise and 
pitfalls of shared leadership” California Management Review, 44:4 (2002): 77-81 
107 Ibid, 77-81 
108 Pearce, C. “The future of leadership: Combining vertical and shared leadership to transform knowledge 
work” Academy of management executive, Vol 18, Issue 1 (2004): 51 
109 Jackson, A. (2000): 173 
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han menar att utbildning ofta saknas vid ett byte av ledarskap eller vid befordrande till en 
chefsposition110. Att ingen av respondenterna erhållit någon utbildning i delat ledarskap ser vi 
som en brist i utvecklingen av chefskapet på de olika skolorna. En av respondenterna menar 
också att det vore bra om nya rektorer som inte har någon ledarskapserfarenhet fick tid för 
utbildning och träning. 
 
 

- Upplevda hinder och svårigheter efter införandet av det delade ledarskapet. 
Av de tre respondenterna var det två som varit med från införandet och starten av det delade 
ledarskapet. En av dem upplevde det som svårt att få personalen att acceptera och arbeta efter 
den nya ledarstilen efter införandet av det delade ledarskapet. Den andra respondenten 
upplevde inga speciella hinder eller svårigheter utan arbetet fungerade direkt och personalen 
accepterade det nya ledarskapet omgående. Troiano visade på i sin studie att det är en 
organisatorisk skillnad på traditionellt och delat ledarskap, där delat ledarskap innebär en 
förändring mot mer flexibilitet och öppenhet111. Jackson menade att en svårighet med att 
införa delat ledarskap är den mentala bild som finns av att ledarskap ska bedrivas i 
singularis112. I skolan där det delade ledarskapet fungerade direkt hade personalen förberetts 
på vad ett delat ledarskap skulle innebära och hur det praktiskt skulle fungera medan i fallet 
där personalen hade svårt att acceptera det nya ledarskapet inte blivit förberedda på något sätt. 
 
Vi kan därför säga att det är viktigt att ledning och de chefer som ska leda tillsammans är 
medvetna om de skillnader det innebär att byta från traditionellt till delat ledarskap för att 
kunna förbereda sig själva och personalen på dem innan en förändring av ledarskapet 
genomförs. På detta sätt bör förändringen och inledningsfasen av det nya ledarskapet fungera 
på ett bättre sätt. 
 
 

- Samarbetet med chefskollegan. 
Två respondenter hade inte upplevt några svårigheter med de olika chefskollegor de delat sitt 
ledarskap med. En av dem har haft två olika kollegor och den andra fyra olika kollegor. Dessa 
båda respondenter hade en lång erfarenhet av traditionellt ledarskap innan de började med 
delat ledarskap. 
 
Den tredje respondenten hade upplevt svårigheter i relationen till sin kollega i ett av sina två 
delade ledarskap. Detta var hans första ledarskapserfarenhet. Respondenten kände att han inte 
kunde vara sig själv i ledarskapet och att han och kollegan hade olika syn på många saker. 
Samarbetet fungerade inte och ledarskapet upplöstes efter en tid. Efter detta arbetade han som 
ensam chef under en period innan han på nytt provade på det delade ledarskapet. Denna gång 
fungerade samarbetet och ledarskapet bra redan från starten. 
 
Kan det vara så att chefens erfarenhet av ledarskap påverkar hur samarbetet fungerar med 
kollegan? De två respondenter med lång ledarskapserfarenhet hade inte upplevt några 
samarbetssvårigheter medan respondenten utan erfarenhet fick svårigheter i sitt första 
ledarskap. Vi har inte funnit något stöd för denna hypotes i teorin men denna studie tyder på 

                                                 
110 Pearce, C. “The future of leadership: Combining vertical and shared leadership to transform knowledge 
work” Academy of management executive, Vol 18, Issue 1 (2004): 51 
111 Troiano, P. “Sharing the throne” Management review, 88:2 (1999): 43 
112 Jackson, A. “A qualitative evaluation of shared leadership barriers, drivers and recommendations” Journal of 
management in medicine, Vol 14, No ¾ (2000): 166, 170 
 



  6. ANALYS 

 40  

att chefens ledarskapserfarenhet kan spela en betydande roll i hur samarbetet i ett delat 
ledarskap kan komma att fungera. 
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7. Slutsatser 
 
I detta kapitel presenterar vi de slutsatser vi kunnat dra från analysen av det insamlade 
materialet. I kapitlet besvaras uppsatsens problemformulering och baserat på analys av teori 
och empiri presenteras ett antal punkter på hur svårigheter vid införandet av ett delat 
ledarskap kan förebyggas. Slutligen ges förslag till fortsatt forskning. 
 
Uppsatsens problemformulering lyder: Hur kan införandet av delat ledarskap se ut, vilka 
svårigheter kan ledarskapets chefer stöta på och vidtas det några förberedande åtgärder? 
 
Syftet med uppsatsen är att skildra delat ledarskap ur chefens perspektiv och att särskilt skapa 
förståelse för införelseprocessen av ett delat ledarskap. Dessutom syftar uppsatsen till att 
identifiera de problem som kan uppstå vid denna process samt att ge förslag till hur en chef 
kan förebygga dessa svårigheter. 
 

7.1 Hur kan införandet av ett delat ledarskap se ut? 
 
Utifrån den empiriska undersökningen kan vi konstatera att införandet av ett delat ledarskap 
kan gå till på olika sätt. Vi fann två olika tillvägagångssätt i denna studie. Vår analys visar på 
att beroende på vem som tar initiativet till införandet av det delade ledarskapet ser processen 
annorlunda ut. När cheferna själva tog initiativet till ledarskapet förankrades först beslutet hos 
ledning, personal och fack. Ledarskapet utformades sedan tillsammans med personalen på 
arbetsplatsen innan det delade ledarskapet inleddes. Se figur 2. 
 
När överordnad ledning beslutade om att införa ett delat ledarskap förbisågs chefer och 
personal vid arbetsplatsen i beslutsprocessen. Två chefer utsågs sedan och det delade 
ledarskapet inleddes. Efter detta utarbetades struktur och form för det delade ledarskapet 
allteftersom.  Se figur 3. 
 

 
FIGUR 2: CHEFERNA TAR INITIATIV TILL FÖRÄNDRING  FIGUR 3: LEDNINGEN TAR INITIATIV TILL FÖRÄNDRING 
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7.2 Vilka svårigheter kan ledarskapets chefer stöta på? 
 
Studien identifierade svårigheter i ledarskapets inledningsskede som dels tog sin grund i 
relationen mellan cheferna och dels svårigheter som grundade sig på relationen mellan 
personalen och cheferna. 
 
 

- Svårigheter med grund i relationen mellan cheferna 
 
Studien visade på att en svårighet kan vara att komma överens med sin kollega. När cheferna 
inte trivs med varandra fungerar heller inte ledarskapet. Prestigelöshet, ömsesidigt förtroende 
och vänlighet visade både det teoretiska och empiriska materialet vara viktiga komponenter 
för ett delat ledarskap. Ett ledarskap som saknar dessa viktiga komponenter fungerar inte på 
ett tillfredsställande sätt och följden blir att cheferna inte trivs med varandra, vilket i sin tur 
minskar chansen till ett framgångsrikt delat ledarskap.  
 
En annan svårighet som uppstår för cheferna är att det kan ta tid innan ledarstilarna anpassas 
till varandra. Innan cheferna lärt känna varandra och varandras arbetssätt är risken stor att de 
exempelvis går ut med skilda budskap till sin personal. Ett sätt att förbereda sig på denna 
svårighet är att utarbeta en plan för hur man som chefer tillsammans ska hantera exempelvis 
risken med dubbla budskap. På detta sätt kan cheferna minska risken att bli missuppfattade av 
sin personal. 
 
 

- Svårigheter med grund i relationen mellan personalen och cheferna 
 
Teorin visade på att det fanns övergripande skillnader mellan traditionellt och delat ledarskap. 
Ett delat ledarskap innebär ofta mer öppenhet och flexibilitet i organisationen. Detta var även 
något som framkom i det empiriska materialet. Personalen är vana med att jobba under ett 
traditionellt ledarskap med mer hierarkiska strukturer. Det tar därför tid att ändra på den 
mentala bild som finns av ledarskapet och detta blir en uppgift för cheferna; något som kan 
vara svårt. 
 

7.3 Sätt att förebygga svårigheter 
 
Vår analys av teori och empiri visade på ett antal åtgärder som kan vidtas för att förebygga 
svårigheter i samband med införandet av ett delat ledarskap. Nedan har vi sammanställt de 
punkter vi anser vara viktiga att ta hänsyn till. 
 

• Att involvera arbetsplatsens personal vid ett tidigt skede. Låt dem framföra sina 
synpunkter om hur de vill att ledarskapet ska vara strukturerat och hur det ska fungera. 
Med detta menar vi inte att personalen helt ska bestämma, utan att de ska få tillfälle att 
vara med och påverka, ge synpunkter och därmed känna sig delaktiga redan från 
starten. 

• Att utse rätt chefer och gärna låta dem själva påverka valet av kollega. Cheferna måste 
ha förutsättningar för att kunna samarbeta tätt med varandra. Ett förslag är att låta de 
två tilltänkta arbeta tillsammans med ett mindre projekt innan ledarskapet införs för att 
kontrollera att förutsättningarna för ett bra samarbete finns.  
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• Att innan det delade ledarskapet inleds analysera vilken typ av ledarskap som tidigare 
existerade på arbetsplatsen för att identifiera vilka de största skillnaderna kommer att 
bli. På detta sätt kan man förbereda både chefer och personal på vad det är som 
kommer att förändras. 

• Att utbilda både chefer och personal för att förbereda dem på det nya ledarskapet.  
• Att cheferna under den inledande delen av ledarskapet är transparenta och extra 

tydliga i sin kommunikation med personal och övriga parter, och förklarar syftet och 
meningen med det delade ledarskapet. 

• Att vara tydlig med fördelning av arbetsuppgifter och ansvar. Detta är viktigt för både 
cheferna själva och för personalen. I inledningsskedet är det även viktigt att cheferna 
är tydliga med vem av dem som kommer att medverka vid möten och liknande.  

 
Om organisationsledning, och framförallt cheferna, tar extra hänsyn till dessa punkter i 
inledningen av ledarskapet, tror vi att cheferna kan bygga en bra grund för att sedan utveckla 
sitt ledarskap och ta till vara på de många positiva saker ett delat ledarskap kan föra med sig.  
 

7.4 Förslag till vidare forskning 
 
En hypotes som framkom i vår analys av det empiriska materialet var att chefens tidigare 
erfarenhet av ledarskap hade påverkan på det delade ledarskapet och framförallt samarbetet 
med chefskollegan. Vi fann inget stöd för hypotesen i den befintliga forskningen och vi anser 
därför att det är av intresse att ytterligare studera denna fråga.  
 
Vidare fann vi av vår litteraturgenomgång att den vetenskapliga forskning som är genomförd 
på området i huvudsak behandlar chefer i toppen av stora företag. Det är lite forskning gjord 
på mellanchefer och det förefaller finnas stora kunskapsluckor att täppa igen. Att forska mer 
på chefer på denna nivå bör således vara av intresse. 
 
Vi fokuserade denna uppsats på cheferna, vilket även den största delen av tidigare forskning 
har gjort. Vi menar att det skulle vara av intresse att undersöka hur personalen upplever ett 
delat ledarskap, vad de ser för skillnader, eventuella fördelar/nackdelar med att ha två chefer 
ovanför sig och vad de anser vara viktigt att ta extra hänsyn till vid exempelvis 
inledningsskedet av ett delat ledarskap. 
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8. Sanningskriterier 
 
För att du som läsare ska kunna bedöma trovärdigheten i det vi skrivit så diskuterar vi i detta 
avslutande kapitel uppsatsens giltighet, intersubjektivitet, praktiska användbarhet och 
systematik vid datainsamling och analys.  
 
För att bedöma kvaliteten på en undersökning behöver man använda sig av 
sanningskriterier.113 Att ha objektivitet, reliabilitet (upprepningar av studien ger samma 
resultat) och validitet (att man verkligen mäter det man säger sig mäta) är någonting man 
använder sig av inom kvantitativ forskning.114 Dessa sanningskriterier är inte direkt 
överförbara till en kvalitativ studie vars målsättning är teorigenerering via förklaring eller 
förståelse.115 När man påbörjar en kvalitativ studie med målsättning mot teorigenerering vet 
man inte vad man kommer att upptäcka, och därför kan det inte vara bestämt i förväg vad 
studien skall mäta (validitet).116 Inte heller är syftet av en kvalitativ studie att forskaren ska 
kunna vara utbytbar (reliabilitet).117 Detta betyder dock inte att det inte finns några 
sanningskriterier för en kvalitativ studie, dessa är dock uppdelade i två olika delar. Giltighet, 
intersubjektivitet, praktisk användbarhet tillhör den första delen av sanningskriterierna och 
dessa avser trovärdigheten i de utvecklade begreppen och teorierna. Den andra delen består av 
systematik vid datainsamling och analys, som avser att trovärdigheten i det sätt som data 
insamlats och analyserats.118 
 

8.1 Giltighet 
 
För att uppnå en god giltighet behöver man samla in så mycket data att den utvecklade teorin 
täcker tillräckligt många egenskaper som möjligt av det studerade. Detta betyder att teoretisk 
mättnad är viktigt för giltigheten.119 Då det inte finns så mycket skrivet om just delat 
ledarskap så har vi sökt oss till närliggande ämnen där vi bedömt att man kunnat applicera den 
teorin på vår studie. Vi har tagit upp implementering av förändringar i teorin och även olika 
drag om delat ledarskap. Vi anser oss ha täckt in de delar som varit viktiga för oss att besvara 
vår frågeställning och våra syften. Införandet av ytterligare information skulle bara bidra till 
upprepning av vad vi redan sagt, och vi anser därför att god giltighet har uppnåtts.  
 
Eftersom delat ledarskap inte är särdeles vanligt i praktiken har det gjort arbetet med att hitta 
våra undersökningsenheter svårt och det har tagit mycket av vår tid. I och med att studien 
endast består av tre respondenter är en befogad fråga om den insamlade empiriska datan nått 
en mättnad. Ambitionen med studien var att intervjua fler chefer i delade ledarskap men på 
grund av dess ovanlighet lyckades vi bara finna tre chefer som kunde medverka i en intervju. 
Med tre respondenter är det förvisso svårt att uppnå mättnad men vi anser att vi närmat oss en 
mättnad i några områden av studien. I respondenternas svar av arbetsmetod, fördelning av 
personalansvar samt styrkor och svagheter kan vi se en överensstämmelse och vi tror att 

                                                 
113 Bryman, A. & Bell, E., Företagsekonomiska forskningsmetoder (Malmö: Liber ekomomi, 2005): 304 
114 Widerberg, K., Kvalitativ forskning i praktiken (Lund: Studentlitteratur, 2002): 18 
115 Johansson-Lindfors, M-B. Att utveckla kunskap: Om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning, (Lund: Studentlitteratur, 1993):164 
116 Ibid, 164 
117 Widerberg, K. (2002): 18 
118 Johansson-Lindfors, M.B. (1993): 165 
119 Ibid, 165 
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ytterligare data inte skulle givit oss någon ny information. I övriga områden kan vi inte säga 
att vi uppnått mättnad och slutsatserna får tolkas med detta i beaktande. Att studiens empiridel 
består av respondenter som alla är rektorer på grundskolor, innebär att de slutsatser vi drar 
från denna studie begränsas till det yrket. 
 

8.2 Intersubjektivitet 
 
De tolkningar som forskaren gör ska accepteras av alla inblandade i studien och även andra 
forskare. Om alla inblandade i studien accepterar de tolkningar som gjorts kan forskaren veta 
att de antaganden som gjort utifrån insamlad data är korrekt.120 Vi spelade in alla intervjuer på 
band, medan intervjuerna fortgick så tog vi även kompletterande anteckningar för att försäkra 
oss om att den information vi fick var så rättvisande som möjligt. Direkt efter intervjuernas 
genomförande så transkriberades de. Vi gjorde sedan en sammanfattning av varje 
transkribering som vi sen skickade ut till våra respondenter så att de fick godkänna våra 
tolkningar, vid ett ställe där ena respondenten tyckte att vi misstolkat något som sagts så gick 
vi igenom transkriberingen och lyssnade även på intervjun igen för att diskutera mellan oss 
om vi verkligen misstolkat det som sagts. Annat som vi gjorde för att öka intersubjektiviteten 
och minska risken för felcitering var att medan vi arbetade med sammanställningarna av 
intervjuerna och empirin så diskuterade vi igenom det som skrivits för att försäkra oss om att 
vi uppfattat respondenterna på likartat.  
 

8.3 Praktisk användbarhet 
 
Detta kriterium visar hur pass bra de resultat som studien givit kan tillämpas praktiskt hos 
personer eller företag som inte tillhör den grupp vilket teorin är avsedd för.121 Resultatet vi 
fått fram och diskussionen vi öppnat upp för med våra resultat kan mycket väl ha en praktisk 
tillämpning hos företag eller personer som tänkt införa delat ledarskap. Resultatet bidrar med 
en möjlighet till förståelse för implementeringsprocessen av det delade ledarskapet. Vi kan 
dock inte säga att vårt resultat är generaliserbart utöver våra intervjuobjekt, men studien kan 
ändå indikera vilka faktorer som kan vara av viktig art. Detta kan ha en praktisk tillämpbarhet.  
 

8.4 Systematik vid datainsamling och tolkning 
 
Systematik vid datainsamling och tolkning betyder att man för att bedöma trovärdigheten av 
studiens resultat så måste man bedöma processen som ledde fram till resultatet. Med andra 
ord så betyder det att man måste bedöma resultatet efter var man samlat data och hur denna 
har analyserats och själva datainsamlingen – hela forskningsstrategin.122 Vi har, enligt oss 
själva, gjort de val som varit mest lämpliga för vårt val av frågeställning. Detta är något som 
vi försökt motivera vid de tillfällen där vi gjort bedömningar under uppsatsens gång. Vi har 
även försökt lyfta fram brister med vår studie med hjälp av källkritiken, samt försökt motivera 
våra val och bedömningar genom hela studien. Vi har den bedömningen att detta 
sammantaget bör ge det en läsare behöver för att kritiskt granska vår studie.

                                                 
120 Johansson-Lindfors, M-B. Att utveckla kunskap: Om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning, (Lund: Studentlitteratur, 1993): 166-167 
121 Ibid, 167 
122 Ibid, 168-169 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 
 
Bakgrund 

- Din bakgrund 
- Tidigare erfarenheter av ledarskap 
- Kortfattat om organisationen 

 
Det delade ledarskapet 

- Det delade ledarskapet på din arbetsplats 
� Döös 

- Arbets- ansvarsfördelning 
� Döös 

- Kommunikation mellan er som chefer och till/från personalen 
� Jackson 

- Styrkor och svagheter med delat ledarskap 
� Döös/O’Toole 

 
Införandet av ledarskapet 

- Hur delaktig var du i valet av kollega? 
� O’Toole 

- Kommunikation med de anställda; fick de vara med att påverka?  
� Cruschiel & Field/Axelrod 

- Tillvägagångssätt av ansvarsfördelning och planering för att handskas med förväntade 
svårigheter. 

� O’Toole 
- Utbildning 

� Pearce, Jackson 
- Svårigheter/hinder 

� Jackson 
- Samarbetet med ledarskapskollegan 

� O´Toole 
- Reaktion från personal 

 
 


