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Sammanfattning 
 
Småföretagen har stor betydelse för Sveriges fortsatta utveckling och välfärd. De utgör 
en viktig del i näringslivets mångfald, i innovationsutvecklingen och för 
sysselsättningen i samhället. Småföretagare upplever dock en hel del problem och 
utmaningar relaterade till ledarskapet, då de både ska klara av det omfattande dagliga 
arbetet och företagets långsiktiga planering. Detta kan inverka negativt på den fortsatta 
samhällsutvecklingen. För att finna eventuella lösningar på denna problematik har 
författarna till denna studie valt att studera ett relativt nytt forskningsfält inom 
ledarskapsforskning som lyfter fram det växande antal organisationer där ledarskapet 
delas mellan två eller flera personer. De flesta studier inom detta område har fokuserat 
på delat ledarskap inom stora bolag och den offentliga sektorn och begränsad fokus har 
riktats mot delat ledarskap inom småföretag. Denna studie fokuserar således på delat 
ledarskap i småföretag, dels på grund av småföretagens betydelse för samhällets 
utveckling och dels för att det saknas forskning kring delat ledarskap i små företag. 
Genom intervjuer med sex ledare i tre småföretag har denna studie undersökt 
problemställningen: 
 
Kan delat ledarskap underlätta de utmaningar som ledarskapet innebär för 
småföretagare, och i så fall på vilket sätt? 
 
Med utgångspunkt i hermeneutisk syn på kunskap och ett abduktivt angreppssätt har 
denna studie undersökt vilka utmaningar småföretagare upplever, vilket ledarskap som 
utövas i småföretag som delar på ledarskapet samt hur delat ledarskap kan underlätta 
dessa utmaningar.  
 
Studiens resultat visar att delat ledarskap kan underlätta småföretagares utmaningar 
samt att de måste uppfylla en rad förutsättningar för att samarbetet mellan ledarna ska 
vara framgångsrikt. Analysen visar att småföretagarna i studien upplever fyra 
utmaningar som kan underlättas av att de är två som delar på ledarskapet. Dessa 
utmaningar handlar om småföretagares ansvar för företagets försäljning och 
ekonomiska stabilitet, ansvar för medarbetare, företagets tillväxt samt brist på 
erfarenheter av företagande. Studien visar att samtliga företag har ett funktionellt delat 
ledarskap som underlättar dessa utmaningar genom att ledarna får möjlighet att 
komplettera varandras kompetenser, diskutera med varandra och komma fram till bättre 
genomtänkta beslut, växla och varva sina idéer och tankar, samt att de känner sig 
modigare och får stöd av varandra. Den ledarstil som småföretagarna i studien har, med 
utgångspunkt i situationsanpassat ledarskap, beror inte på det delade ledarskapet utan på 
organisationens mognad, de anställningsformer som finns i företagen, samt 
medarbetarnas olika kapacitet att ta eget ansvar. 
 
Förutom det resultat som besvarar studiens syfte bidrar studien även till ökad kunskap 
om funktionellt delat ledarskap. Resultatet visar att möjligheten att varva och växla 
tankar och idéer samt gemensamt beslutsfattande utifrån verksamhetens bästa, påverkar 
framgångarna av det funktionellt delade ledarskapet inom företagen i studien. Dessutom 
fann författarna att företagare som delar på ledarskapet ibland kan ha olika 
grundvärderingar, men att det som är viktigt för samarbetets framgång är att ledarna 
själva känner att de är överens i de viktigaste frågorna. 

 



 
 

 
 

Förord 
 

Vi vill lämna ett särskilt tack till de sex ledare som tog sig tid och ställde upp för 
intervjuer. Utan deras insats hade vi inte kunnat skriva denna uppsats. 

 
Vi vill även tacka vår handledare Maj-Britt Johansson Lindfors som tog sig tid att 

lyssna på våra tankar och idéer och hjälpte oss att utveckla dem. 
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1. Inledning  
 
I detta inledande kapitel kommer först en diskussion att föras kring de praktiska och 
teoretiska problem som författarna upplever. Denna diskussion leder fram till den 
problemformulering och det syfte som kommer att genomsyra hela studien.  
 
1.1 Problembakgrund   
 
Antal småföretag i Sverige hade, fram till och med år 2010, aldrig varit så många som 
de var just det året. Det visar en rapport som Företagarna presenterade i februari 2012. 
99,2 % av företagen i den privata sektorn var år 2010 småföretag med 0 till 50 anställda. 
Småföretagen stod år 2010 för en dryg tredjedel av Sveriges totala sysselsättning och 
från år 1990 har nio av tio nya jobb skapats i småföretagen. (Företagarna, 2012, s. 2-3, 
Företagarförbundet, 2010, s.13) Småföretagens betydelse uppmärksammas även inom 
vetenskaplig forskning, som visar att småföretag har en viktig del i näringslivets 
mångfald, i innovationsutvecklingen samt i samhällets sysselsättning (Neumark, Wall, 
& Junfu, 2011, s. 27; Tilley, 2010, s. 51; Johannisson & Lindmark, 1996, s. 11; Sundin, 
2003, s. 254). Företagarförbundet (2010, s. 5) visar i en studie, som är genomförd i 
småföretag med noll till nio anställda under perioden 2007 till 2010, att nästan 44 % av 
företagen har ökat sin personalstyrka. Detta under en period då många stora företag 
hade det svårt på grund av den ekonomiska krisen. Dessa siffror visar på den betydelse 
som småföretagen har för Sveriges fortsatta utveckling och välfärd. Därför är det viktigt 
att det fortsätter att skapas nya företag i Sverige. Det finns dock faktorer som pekar på 
att småföretagare upplever en hel del problem och utmaningar som kan hota denna 
utveckling.  
 
Småföretag upplever bland annat svårigheter med finansieringen av verksamheten och 
möjligheten att låna pengar. Deras förutsättningar att få lån är sämre än de stora 
bolagens, då småföretagen inte kan visa upp samma säkerhet och historik till långivarna 
som stora företag ofta kan. (Företagarna, 2012, s. 9) Var femte småföretagare upplever 
dessutom att det är svårt att försörja sig på sitt företagande trots att åtta av tio 
småföretagare arbetar fler än 40 timmar per vecka (Företagarförbundet, 2011; 
Företagarförbundet, 2010, s. 16). Svårigheterna att anställa lämplig arbetskraft samt 
potentiella kostnader vid felrekryteringar utgör ytterligare utmaningar som påverkar 
småföretagares finansiella situation och därmed deras överlevnad (Företagarna, 2012, s. 
9; Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, 2006, s. 10). 
 
Förutom dessa administrativa och finansiella svårigheter upplever småföretagare ofta 
utmaningar kopplade till den höga arbetsbelastningen och komplexiteten som 
småföretagande ofta innebär. Som ledare för ett småföretag måste du både kunna leda 
personalen och samordna resurser för att tillfredsställa uppsatta mål. I detta arbete är det 
samtidigt viktigt att hela tiden följa upp arbetet så att de uppsatta målen verkligen följs. 
(Flach, 2004, s.199) Nilsson et al. (2000, s. 187) bekräftar Flachs syn på småföretagares 
arbetssituation genom att i en studie med 33 småföretagare visa att arbetet utgör 
småföretagares livsstil. Deras arbetsmiljö karakteriseras ofta av hög arbetsbelastning, 
tidsbrist och det totala ansvaret för företaget och de anställda. Även Tell (2012, s. 700) 
bekräftar Flachs och Nilsson et al. syn på komplexiteten av småföretagares 
ledarskapsroll. Han hävdar att ledare i småföretag ägnar den största delen av sin tid åt 
det administrativa och operativa arbetet, vilket lämnar lite utrymme för långsiktigt 
strategiskt arbete och hindrar därmed tillväxten i småföretag. 
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Ovanstående diskussion visar att småföretagares ledarskap är komplext och det utgör en 
utmaning för ensamma ledare att klara av både det omfattande dagliga arbetet och 
företagets långsiktiga planering. Författarna finner att tidigare forskning främst 
fokuserar på småföretagares finansiella frågor. Detta överensstämmer även med det 
arbete som regeringen har utfört och planerar att utföra för att förenkla småföretagares 
vardag (Regeringskansliet, 2012). Regeringen har bland annat gjort insatser för att 
minska kostnader rörande företagens administration samt förenklat de regler som 
företagare utpekat som dyra och krångliga (Regeringskansliet, 2012). Detta 
överrensstämmer med Lenihans studie (2011, s. 330) som visar att den moderna 
entreprenörskapspolitiken fokuserar för mycket på företagens ekonomiska utmaningar. 
Med hänsyn till småföretagares betydelse för svensk välfärd anser författarna att det är 
nödvändigt att uppmärksamma småföretagares komplexa ledarroll och studera möjliga 
lösningar för att underlätta ledarskapet i småföretag. 
 
Ett nytt fält började växa fram inom ledarskapsforskning i slutet av 1990-talet med att 
David Henan och Warren Bennis publicerade boken “Co-Leadership: The Power of 
Great Partnership” som handlar om delat ledarskap. Forskarna visade på att det för en 
ensam ledare är svårt att besitta all den kunskap och erfarenhet som krävs för att bemöta 
de utmaningar som en toppchef i stora bolag måste göra. (O’Toole et al. 2002, s. 68; 
Troiano, 1999, s.40) O’Toole et al. (2002, s. 67) ser anledningen till förekomsten av 
delat ledarskap mellan korporativa chefer av stora bolag, i att de arbetsuppgifter en VD 
förväntas att utföra innebär en alldeles för stor börda för endast en person som omöjligt 
kan besitta all kunskap som krävs för att utföra detta arbete.  
 
Döös med kollegor (2006, s. 45-46; 2005, s. 54) har utvecklat begreppet delat ledarskap 
och visar på att fenomenet kan förekomma på olika ledarnivåer oavsett organisationens 
storlek. Döös et al. (2005, s. 54) presenterar i en studie med 400 chefer att 41 % av 
respondenterna delar på ledarskapet på ett eller annat sätt. Döös et al. (2005, s. 1-2) 
menar även att delat ledarskap kan bidra till att underlätta arbetsbördan hos chefer och 
därmed minska riskerna för ohälsa. Med införandet av delat ledarskap är chansen 
dessutom stor att arbetet utförs effektivare och har större kvalitet, vilket ökar 
konkurrenskraften. Författarna skriver även att med delat ledarskap ökar möjligheterna 
för chefer att möta medarbetarnas behov. 
 
Forskning om delat ledarskap omfattar olika branscher men fokuserar främst på stora 
bolag och/eller den offentliga sektorn. Applicerad forskning på till exempel 
bankväsendet, sjukvården, kommunal verksamhet och turistnäringen visar att delat 
ledarskap bidrar till att öka effektiviteten, ge bättre resultat i arbetet, samt minimera 
yrkesrelaterade risker (Pereira Lamelas & Filipe, 2011; Rilling & Jordan, 2007; Johne 
& Harborne, 2003; Steinert, Goebel & Rieger, 2006; Wilhelmson et al., 2006). Dessa 
studier bekräftar att delat ledarskap kan underlätta de ledarskapsutmaningar som chefer 
i stora organisationer, inom privat och offentlig sektor upplever.  
 
Författarna till denna studie visar följaktligen på att det finns forskning kring 
småföretagares utmaningar, samt om delat ledarskap, men inga studier har tidigare 
kombinerat dessa två fält. Med tanke på småföretagens betydelse för Sveriges välfärd, 
samt de ledarskapsutmaningar som småföretagare möter i sin vardag, anser författarna 
till denna studie att det är relevant att studera vilken påverkan delat ledarskap har på 
småföretagares utmaningar. För att kunna undersöka denna problematik och för att få 
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tillgång till småföretagare som delar på ledarskapet, har författarna till denna studie valt 
att studera småföretag som delar på ägarskapet. Detta kommer att diskuteras vidare i 
urvalsavsnittet under metodkapitlet.  
 
1.2 Problemformulering 
 
Mot bakgrund av ovanstående diskussion har problemet formulerats som följer: 
 
Kan delat ledarskap underlätta de utmaningar som ledarskapet innebär för 
småföretagare, och i så fall på vilket sätt? 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att studera delat ledarskap i småföretag för att undersöka 
om delat ledarskap kan underlätta de utmaningar som ledarskapet innebär för 
småföretagare, och i så fall hur det kan underlättas. För att kunna besvara denna fråga, 
som härstammar från problemformuleringen, formulerar forskarna ett antal underfrågor:  
 

• Vilka utmaningar upplever småföretagare?  
• Vilket ledarskap utövas i småföretag med delat ledarskap?  
• Hur kan delat ledarskap underlätta småföretagares utmaningar? 
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2. Teoretiskt ramverk 
 
I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverk som studien bygger på. Först 
presenteras tre huvudområden som studien kommer att fokusera på. Efter det förs en 
diskussion kring det teoretiska ramverket för att i slutet av kapitlet sammanfatta vad 
författarna till denna studie tar med sig ut i det operativa arbetet. 
 
2.1 Val av teoretiska utgångspunkter 
 
Johansson Lindfors (1993, s. 87) skriver att problemformuleringen ska ligga till grund 
för teorivalet vilket det gör i den här studien. Studiens problemformulering lyder: Kan 
delat ledarskap underlätta de utmaningar som ledarskapet innebär för småföretagare, 
och i så fall på vilket sätt? För att kunna besvara denna fråga finns det tre 
huvudområden som är relevanta att studera närmare för att se vad andra forskare skriver 
om dessa. 

 
Figur 1. Huvudområden i studiens teoretiska antagande 
 
Det första området, vilket framkommer av figuren ovan, som författarna finner 
nödvändigt att utforska djupare är småföretagande. Detta mot bakgrund av att studiens 
syfte är att studera delat ledarskap i småföretagarkontext. Författarna vill först och 
främst skapa sig en allmän kunskap om småföretagande med hjälp av att redovisa 
forskning om småföretagares idealtyper. Då det har varit svårt att finna studier kring 
småföretagares problem och utmaningar med ledarskapet vill författarna även skapa sig 
en förståelse inom detta område genom att studera litteratur om småföretagares 
idealtyper.  
Eftersom studiens syfte grundar sig i det delade ledarskapets eventuella påverkan på de 
ledarskapsutmaningar som småföretagare upplever, finner författarna att det är viktigt 
att studera ledarskapet närmare. Detta kommer författarna göra genom att undersöka hur 
ledarskapet inom företag brukar se ut enligt traditionell mening. Traditionellt ledarskap 
utgör således författarnas andra huvudområde i studiens teoretiska antaganden.  
 
Det tredje området som författarna kommer lyfta fram i teoridiskussionen är 
internationell och svensk forskning kring delat ledarskap. Eftersom studien fokuserar på 
att besvara frågan om delat ledarskap kan vara en lösning för småföretagares 
ledarskapsutmaningar är det nödvändigt att författarna skapar sig en uppfattning om vad 
det innebär att dela på ledarskapet.  

Kan	  delat	  ledarskap	  underlä/a	  de	  utmaningar	  som	  
ledarskapet	  innebär	  för	  småföretagare,	  och	  i	  så	  fall	  på	  vilket	  

sä/?	  

Småföretagande	   Tradi0onellt	  
ledarskap	   Delat	  ledarskap	  	  
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Tidigare forskning inom dessa tre områden ska sedan hjälpa författarna att finna 
grunddrag som är viktiga att lyfta fram i det fortsatta arbetet för att uppfylla syftet med 
studien. 
 
2.2 Småföretagande 
 
Europeiska Gemenskapens rekommendation om definition av mikroföretag samt små 
och medelstora företag lyder som följer: 
 

Inom SMF-kategorin definieras små företag som företag som sysselsätter 
färre än 50 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte 
överstiger 10 miljoner euro per år. (Europeiska unionens officiella 
tidning, 2003, s. 39) 
 
Inom SMF-kategorin definieras mikroföretag som företag som sysselsätter 
färre än 10 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte 
överstiger 2 miljoner euro per år. (Europeiska unionens officiella tidning, 
2003, s. 39) 

 
Trots dessa definitioner har författarna till denna studie en uppfattning om att begreppet 
”småföretag” används i betydligt bredare sammanhang och omfattar även mikroföretag 
som undergrupp i begreppet småföretag (Bornberger-Dankvard et al., 2003, s. 4; 
Företagarna, 2012, s. 2). Detta medför att även denna studie tar avstamp i forskning 
kring småföretag trots att de företag som är med i studien snarare skulle definieras som 
mikroföretag. 
 
Småföretagarforskning visar att företagare har olika värderingar och drivkrafter som 
påverkar hur företagen drivs och leds (Sjögrén et al., 2011, s. 357-358; Beaver, 2003 a, 
s. 63). Småföretagares värderingar och drivkrafter är avgörande för hur ägande och 
beslutsfattande utformas, vilka ledarskapsstilar som tillämpas, samt hur 
organisationsstrukturen, organisationskulturen och verksamhetens tillväxtmönster ser ut 
(Beaver, 2003 a, s. 63). Författarna till denna studie håller med Beavers (2003 a) syn om 
vikten att studera småföretagares värderingar och drivkrafter, då detta både påverkar hur 
småföretag utformas och vilka utmaningar som småföretagare upplever. Utifrån de 
värderingar och drivkrafter som egenföretagare har, delar forskningen in företagare i 
olika idealtyper. Olika forskare benämner dessa idealtyper på olika sätt och nedan 
kommer författarna till denna studie att redovisa för vad som presenteras inom fältet.  
 
Johannisson & Lindmark (1996, s. 26) har delat in dessa idealtyper i tre grupper: 
management, entreprenörskap och småföretagande. Då managers drivkrafter riktas till 
skapandet av en professionell karriär inom en större verksamhet är denna idealtyp inte 
intressant för denna studie, och kommer därför inte vidare att diskuteras. Begreppen 
entreprenörskap och småföretagande överensstämmer med forskning av Sundin (2003, 
s. 255) och Beaver (2003 b, s. 178). Med stöd av Johannison och Lindmark (1996, s. 
28-31) presenteras i figur 2 de huvudsakliga skillnaderna mellan småföretagande och 
entreprenörskap. Dessa ska tolkas som hårddragna skillnader som troligen inte 
förekommer i denna renodlade form i verkligheten.  
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 Småföretagande Entreprenörskap 
Drivkraften Oberoende Skapande 
Logiken Vanehandling Genuin handling 
”Fakta” Traditioner Visioner 
Tiden Existens Synkronisering 
Rummet Lokalt Globalt 
Marknaden Reaktion Interaktion 
Sikten Inblick Överblick 
Figur 2. Småföretagande och entreprenörskap. Källa: Johannisson & Lindmark 
(1996, s. 29) 
 
Präglad av anglosaxisk forskning förknippas begreppet entreprenör med 
”tillväxtorientering och medvetet risktagande” (Johannisson & Lindmark, 1996, s. 26; 
Sundin, 2003, s. 255). Enligt Johannisson och Lindmark (1996, s. 28-31) strävar 
entreprenören efter att förverkliga sina visioner genom att omvandla dem till konkreta 
projekt. Entreprenören söker samarbete med andra aktörer såsom riskkapitalbolag och 
kvalificerade medleverantörer. 
 
Till skillnad från entreprenören startar och driver småföretagare företag i syfte att 
försörja sig eller skapa möjlighet att utöva sitt yrke (Sundin 2003, s. 255; Johannisson & 
Lindmark, 1996, s. 29). Småföretagares kunskap och personliga erfarenheter är 
avgörande för företagets framgång. Det är en självklarhet att småföretagare arbetar 
många timmar och ser företagandet som en livsstil, ett sätt att existera. Småföretagare 
föredrar att agera på den lokala marknaden och genom ett reaktivt beteende befinna sig i 
ständig anpassning till marknadens och samhällets krav. (Johannisson & Lindmark, 
1996, s. 28-31) 
 
En annan studie kring småföretagande har genomförts av Bergqvist (2004) med 
utgångspunkt i livsformsteori. Bergqvist (2004, s. 63, 80, 121, 148, 152) menar att det 
är skillnad mellan de tre idealtyperna, egenföretagaren, kapitalisten och investorn. 
Beskrivningarna av kapitalist och investor i Bergqvists (2004) mening stämmer med 
definitionen av entreprenör hos Johannison & Lindmark (1996) och Sundin (2003), 
medan egenföretagare motsvarar begreppet småföretagare.  
 
I Bergqvists studie (2004, s. 45) framkommer kapitalisten som den som äger materiella 
resurser, medan investorn istället äger finanskapital. Det är vanligt för båda dessa typer 
att ta risker och fokusera på tillväxt, samt använda resurser för att generera inkomst. 
Egenföretagaren beskrivs som en person som driver företag ensam eller med några 
medarbetare och har sin största motivation i sin självständighet. Egenföretagare arbetar 
mycket och ser arbetet som ett sätt att vara, det vill säga det finns ingen skillnad mellan 
arbetstid och fritid. Strävan efter självständighet gör att egenföretagare arbetar hårt och 
är lojal mot ”verksamhetens alla krav” (Bergqvist, 2004, s. 43).  
 
Även Sjögrén et al. (2011, s. 369) bidrar med forskning kring ämnet genom en studie 
bland småföretag i Finland. Forskarna hävdar att småföretagare kan delas in i grupperna 
tillväxtorienterade och överlevnadsorienterade. De tillväxtorienterade är mer innovativa 
och trivs med att lära sig något nytt om sitt affärsområde, samt tenderar att återinvestera 
företagets inkomster för att säkra framtida tillväxt och välstånd. De 
överlevnadsorienterade företagarna karakteriseras däremot av oviljan att anta nya 
utmaningar. De lägger stor vikt vid att kunna bidra till samhällsutveckling då sociala 
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värderingar har stor betydelse samt är benägna att ta ut företagets vinst då de inte anser 
att tillväxten är viktig. Författarna till denna studie anser att tillväxtorienterade företag 
kan kopplas till beskrivningen av idealtyperna entreprenör, kapitalist och investor, då 
samtliga dessa idealtyper innefattar viljan att generera inkomster för företagets framtida 
tillväxt. Författarna anser att överlevnadsorienterade företag snarare liknar idealtyperna 
småföretagare och egenföretagare genom deras vilja att försörja sig via företaget. Det 
går dock inte att dra ytterligare paralleller mellan dessa två idealtyper och 
överlevnadsorienterade företag då småföretagare/egenföretagare inte uppvisar någon 
ovilja att växa, vilket överlevnadsorienterade företag gör.  
 
Studierna om småföretagares idealtyper bidrar med kunskap om att småföretagare 
upplever utmaningar med att få företaget att växa, att få tiden att räcka till, samt att 
anpassa sig efter samhällets och marknadens alla krav. Forskningen som lyftes fram i 
problembakgrunden om småföretagares ledarskapsutmaningar kompletterar och 
förstärker denna kunskap och visar på att hög arbetsbelastning, tidsbrist och totalt 
ansvar för verksamheten utgör vanliga utmaningar för småföretagare. Ledare för 
småföretag har ansvar för samordning av resurser samt uppföljning av verksamheten. 
Mycket tid går åt till administration och operativt arbete, vilket leder till att det 
långsiktiga och strategiska arbetet blir lidande. (Flach, 2004, s. 199; Nilsson et al. 2000, 
s. 187; Tell, 2012, s. 700) 
På grund av småföretagens begränsade storlek är det företagaren som ska ansvara för 
beslutsfattande, utformningen av organisationens struktur och kultur samt företagets 
framtid (Beaver, 2003a, s. 63). Det går alltså inte att skilja företagaren från ledaren i 
småföretag, då detta oftast är samma person (Beaver, 2003a, s. 63). Utmaningarna och 
svårigheterna med att driva småföretag bottnar således ofta i ledarskapet. För att 
tydligare förstå denna problematik och hur utmaningarna eventuellt kan underlättas 
anser författarna till denna studie att det är viktigt att redogöra för, och förstå, vilket 
ledarskap som småföretagare i regel tillämpar.  
 
2.3 Den traditionella ledarskapsforskningen 
 
Ledarskap har under lång tid varit ett område som intresserar forskare, troligtvis på 
grund av den betydelse människan lägger på ledarskapets funktion för de vardagliga och 
organisatoriska frågorna (Parry & Bryman, 2006, s. 447). Ledarskap är en process som 
handlar om inflytande, gruppfunktioner samt prestation mot gemensamma mål 
(Northouse, 2000, s. 3). 
 

Leadership is a process whereby an individual influences a group of 
individuals to achieve a common goal. (Northouse, 2000, s. 3) 
 

Forskare visar på att ledarskapet inom företag påverkas av den nationella kultur som 
företaget är verksam inom (Ishikawa, 2012, s. 277; Wang och Poutziouris, 2010, s. 348; 
Backström et al., 2008, s. 39-46). En studie baserad på företag inom forskning och 
utveckling i Japan har undersökt transformational leadership och gatekeeping leadership 
inom företag med shared leadership. Studien kom fram till att gatekeeping leadership 
har en positiv effekt på shared leadership, medan transformational leadership har en 
negativ effekt. (Ishikawa, 2012, s. 277) Ishikawa (2012. s. 277) påpekar dock att den 
negativa effekten med transformational leadership beror på de kollektivistiska kulturella 
normerna i Japan och att effekten kan vara den motsatta inom en annan kulturell 
referensram. Ishikawas (2012) syn på kulturens påverkan på ledarskapet bekräftas även 
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av Wang och Poutziouris (2010, s. 348) som har studerat ledarskapet i små och 
medelstora företag i Storbritannien. Forskarna kommer fram till att ledarskapet inom 
dessa företag i regel är situationsanpassat med fokus på medarbetarnas delaktighet. 
Detta beror på Storbritanniens sociokulturella fokus på individualism, som 
karakteriseras av medarbetarnas vilja att kunna påverka och förändra. Studierna 
framhäver att olika kulturer karakteriseras av olika ledarskapsstilar och eftersom denna 
studie genomförs i svensk kontext är det relevant att närmare undersöka vad som 
karakteriserar svenskt ledarskap.  
 
Svensk ledarskapstradition kännetecknas av karisma, pragmatism och procedurföljande 
(Holmberg & Åkerblom, 2001, s. 80). Holmberg & Åkerblom (2001, s. 80) beskriver 
exempelvis ledare i Sverige som visionära, inspirerande och entusiastiska, samtidigt 
som de är rationella och pragmatiska med stor samordningsförmåga. Ledarskapet har 
även enligt Backstöm et al. (2008, s. 39) med hänvisning till Sandströms studie, stort 
fokus på samarbete, samförstånd, demokratiska värderingar, långsiktig orientering och 
anpassningsvilja. Vidare bygger relationen mellan ledare och medarbetare på 
förtroende, öppenhet, ömsesidig respekt samt informell kommunikation där 
medarbetare kan uttala sina åsikter (Isaksson, 2008, s. 7-8). 
 
Ovan beskrivning av svensk ledarskapstradition visar många likheter med det som 
karakteriserar transformational leadership med fokus på bland annat karisma och 
inspiration. Visserligen är det bara stora företag som undersöks i dessa studier, men 
författarna till denna studie tror att även dessa resultat är relevanta för små företag. 
Visser et al. (2005, s. 60) understödjer detta antagande då han menar att det 
företagsamma beteendet hos företagare inom små och medelstora företag liknar de 
beskrivna dragen i transformational leadership. Eftersom svensk ledarskapstradition 
karakteriseras av transformational leadership, och eftersom de utmaningar som 
småföretagare upplever har ett samband med det tillämpade ledarskapet, väljer 
författarna till denna studie att ge en djupare beskrivning av vad som kännetecknar 
denna ledarskapsform.  
 
2.3.1 Transformational leadership 
 
Transformational teori ser ledarskap som en process där individernas samarbete medför 
ökad motivation och högre moral hos både ledare och medarbetare. I ledarens roll ingår 
att vara uppmärksam för medarbetarnas behov och vad som motiverar dem, samt stödja 
dem att uppnå sin maximala potential. (Northouse, 2000, s. 132; Pearce & Newstrom, 
2006, s. 365) 
 
Transformational leadership är starkt förknippad med personlig karisma. En karismatisk 
ledare beter sig på ett särskilt sätt och kan påverka medarbetare genom sin personliga 
karisma (Northouse, 2000, s. 133; Pearce & Newstrom, 2006, s. 366). Ledarna lägger 
stor vikt på värderingar, skapar förtroende hos medarbetare genom att visa på sin 
kompetens, samt är visionära i formuleringen av mål (Northouse, 2000, s. 134; Pearce 
& Newstrom, 2006, s. 366). Karismatiska ledare kommunicerar stora förväntningar till 
medarbetare samt visar sitt förtroende för medarbetarnas förmåga att svara upp till dessa 
förväntningar (Northouse, 2000, s. 134; Pearce & Newstrom, 2006, s. 196). De 
motiverar medarbetarna genom att delegera beslutsfattande och makt samt genom att 
visa respekt för medarbetarna. 
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Faktorer som kännetecknar transformational leadership är: 
• Karisma. Ledare agerar som en förebild för medarbetare, vilket medför att 

medarbetare identifierar sig med och strävar efter att efterlikna en sådan ledare. 
• Inspirerande motivation. Ledare har stora förväntningar på medarbetare och 

motiverar dem därigenom att engagera sig och vara delaktiga i organisationens 
visioner. 

• Intellektuell stimulering. Ledarskapet stimulerar medarbetare att vara kreativa 
och innovativa. 

• Individuell hänsyn. Ledare skapar ett stödjande arbetsklimat genom att vara 
lyhörd till medarbetares individuella behov. (Northouse, 2000, s. 137-139; 
Pearce & Newstrom, 2006, s. 366) 
 

2.4 Delat ledarskap 
 
Delat ledarskap är en företeelse som har vuxit fram inom ledarskapsforskningen sedan 
slutet av 1990-talet. Det är dock inget nytt fenomen. Redan under de gamla Romarnas 
tid tillämpades, med framgång, principerna för delat ledarskap - när två konsuler under 
en ettårsperiod skulle dela på makt och ansvar (Sally, 2002, s. 86). 
 
Innebörden av delat ledarskap, så som det förekommer i forskningen idag, är inte 
entydigt. Internationell forskning om fenomenet domineras av amerikanska studier som 
för det mesta handlar om tre olika former av delat ledarskap: shared leadership, co-
leadership samt co-CEOship (Pearce, 2004; O’Toole et al., 2002; Troiano, 1999). Det 
förekommer dock även svensk forskning kring ämnet som framförallt talar om 
samledarskap, skuggledarskap samt funktionellt delat ledarskap (Döös et al., 2010, s. 
38-41; Döös, 2006, s. 46; Döös & Wilhelmson, 2003, s. 334-340; Döös et al., 2005, s. 
58). Trots att dessa begrepp till viss del har gemensamma drag med begreppen i 
engelskspråkig litteratur finns det en viss skillnad mellan dem. Delat ledarskap i svensk 
forsknings mening är en företeelse som existerar bland chefer på alla nivåer, medan den 
engelskspråkiga forskningens utgångspunkter ligger på toppchefsnivå. 
 
På grund av olika fokus inom internationell och svensk forskning om delat ledarskap är 
det nödvändigt att redovisa de internationella studierna skilt från de svenska, för att 
undvika eventuell förvirring hos läsaren. Trots att fokus skiljer sig åt mellan 
internationell och svensk forskning så har de gemensamt att studierna är utförda i stora 
företag inom privat och offentlig sektor. Eftersom forskning kring delat ledarskap i 
småföretag i stort sett är obefintligt är det viktigt att vi gör en övergripande presentation 
av vad tidigare forskning kring delat ledarskap i stora företag har kommit fram till. 
Detta ska hjälpa författarna till denna studie att förstå vilken typ av delat ledarskap som 
företagen i denna studie utövar.  
 
2.4.1 Internationell forskning kring delat ledarskap 
 
Internationell forskning kring delat ledarskap handlar främst om co-CEOship, co-
leadership och shared leadership. Dessa koncept diskuteras av en rad forskare vars 
fokus kan skilja sig åt. Vissa forskare delar upp diskussionen mellan dessa begrepp, 
medan andra väljer att behandla begreppen mer enhetligt och använder dem synonymt 
med varandra. Författarna till denna studie väljer att presentera begreppen var för sig, 
för att tydligt förmedla innebörden av varje begrepp.  
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Co-CEOship i stora multinationella korporationer kan uppstå när organisationer slås 
ihop eller blir uppköpta (Troiano, 1999, s. 40; O’Toole et al., 2002, s. 71-72; Arnone & 
Stumpf, 2010, s.15; Arena et al., 2011, s. 409-410). Det är en temporär lösning för 
övergångsperioden till den nya organisationen, vars syfte är att göra processen av 
sammanförandet av två organisationer så smidig som möjligt. Genom att behålla båda 
VD:arna för de sammanslagna företagen och låta dem dela på ledarskapet kan en rättvis 
representation av de tidigare företagen uppnås vilket gör att sammanförandet troligtvis 
kommer gå smidigare (Arnone & Stumpf, 2010, s.16). Troiano (1999, s. 41-42) och 
O’Toole et al. (2002, s. 72) anger flera exempel där en av co-CEO var tvungen att avgå 
när övergångsperioden var över på grund av en maktkonflikt mellan de två starka 
individerna. En lösning för att undvika denna konflikt kan enligt Arnone och Stumpf 
(2010, s. 19) vara att sätta upp tydliga riktlinjer för när det delade VD:skapet ska 
upphöra. Författare lyfter samtidigt fram några få exempel där företeelsen co-CEOship 
har varit en framgångsrik ledarskapsmodell (Troiano, 1999, s. 41; O’Toole et al., 2002, 
s. 73-74).  
 
Co-CEOship kan även vara en mer permanent lösning i syfte att bredda ledarskapet, 
fördjupa kunskapen och öka kompetensen hos ledningen (Arnone & Stumpf, 2010, 
s.15). Forskarna menar att när två chefer leder tillsammans kan den ena fokusera mer på 
nya affärsmöjligheter medan den andra försäkrar kontroll och riskmanagement i 
pågående affärer. Arnone & Stumpf (2010, s. 16) hävdar att co-CEOship även tillämpas 
när företag expanderar till stora geografiska områden. I sådana fall tar varje VD ansvar 
för var sitt geografiskt område. Co-CEOship ses som ett alternativ till enskilt VD:skap 
då det kan förstärka det strategiska ledarskapet i företaget genom att undvika 
agentproblematiken med att den enskilde ledaren prioriterar sina egna intressen före 
ägarnas (Arena et al., 2011, s. 410).  
 
Co-leadership förekommer på toppchefsnivå och grundar sig på partnerskap, och ses 
som ett framgångsrikt sätt att dela på ledarskapet (Troiano, 1999, s. 40). Här handlar det 
om en ledare som bär ansvaret för verksamheten, medan beslutsprocessen och makten 
delas mellan flera personer i toppen i form av ledningsgrupper eller stödjande team som 
finns i skuggan av en VD. Co-leadership kan även appliceras inom projekt då ledare på 
olika nivåer samarbetar utifrån gemensamma mål och visioner (Johne & Harborne, 
2003, s. 36). Bridbord och DeLucia-Waack (2011, s. 217) kommer i sin studie fram till 
att chansen till framgångsrikt co-leadership är större om ledarna själva får välja sin 
partner. Forskarna menar att detta beslut ofta grundar sig i ett tidigare positivt samarbete 
som parterna har haft.  
 
Olikheter i ledarskapsstilarna hos personer som praktiserar co-leadership tillför 
kompletterande kunskaper till gruppen som de är ledare för. Detta bidrar i sin tur till 
ökat engagemang hos gruppmedlemmarna och effektivare hantering av konflikter. 
Ledarnas olikheter medför ett bredare perspektiv till konflikthanteringen eftersom de 
konfronterar problemet på olika sätt. (Miles & Kivlighan, 2010, s. 119; Bridbord och 
DeLucia-Waack, 2011, s. 217).  
 
Co-leadership ses av Troiano (1999, s 42) som en övergång från auktoritärt ledarskap 
mot ett mer öppet demokratiskt ledarskap. Partnerskapsprincipen i co-
leadershipmodellen bidrar till utveckling av innovationer och nya arbetssätt (Troiano, 
1999, s 43). Co-leadership kan ses som en dynamisk process mellan två ledare där de 
ständigt positionerar sig själva och varandra som ledare och medledare i olika 
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situationer. Oavsätt om den ena har en högre formell position än den andra så diskuterar 
ledarna hela tiden maktrelationerna mellan varandra. (Schnurr & Chan, 2011, s. 205)  
 
O’Toole och hans kollegor (2002, s. 67-68) ser anledningen till att delat ledarskap på 
toppchefsnivå blir mer och mer efterfrågat i moderna organisationer som en effekt av att 
världen är för komplex för att en person ska ha tillräcklig kompetens och ork för att 
klara av ledarskapet i stora organisationer. Det vanligaste sättet att dela på ledarskapet i 
stora korporationer är att personer med olika befattningar (som CEO och vice-CEO, 
President och vice-President) delar de facto på ledarrollen trots att den ena de jure är 
underordnad den andra (O’Toole et al, 2002, s 67).  
 
I figur 3 jämför Troiano (1999, s. 43) det traditionella ledarskapet och co-leadership. 
Trots att den formella företagsstrukturen oftast uppträder på samma sätt hos företag med 
traditionellt ledarskap och co-leadership så finns det en rad skillnader. Inom traditionellt 
ledarskap är informationsflödet mer styrt och förekommer i ett långsamt flöde uppifrån 
och ner. Det är den enskilda ledaren som bär hela ansvaret för företagets framgång. 
Företag med co-leadership karakteriseras dock av ett mer öppet informationsutbyte där 
flera personer är involverade i beslutsfattandet och idéutvecklingen. Här är den 
gemensamma prestationen viktigare än den enskilda personens prestige vilket bidrar till 
att företaget är mindre autokratiskt. (Troiano, 1999, s. 42-43)  
 
Traditionellt ledarskap Co-leadership 

• Information är hårt kontrollerad 
• Allmän misstro till maktfördelning 
• Ledarhunden får allt beröm 
• Jag försvarar min flank 
• Du är min underordnade 
• Jag är ansvarig för allt 
• Jag ska tala om för dig 
• Kommandokedjan är oföränderlig 

• Informationen är fritt distribuerad 
• Allmän uppmuntran av maktfördelning 
• Rampljuset är gemensamt 
• Jag är engagerad i framgång av 

helheten 
• Du är min medskapare 
• Jag är beredd att delegera 
• Jag ska fråga dig 
• Kommandokedjan är flexibel 

Figur 3. Traditionellt ledarskap vs co-leadersip. Källa: Troiano (1999, s. 43) 
 
En annan form av delat ledarskap - shared leadership - beskrivs som en form av 
teambaserat ledarskap i kombination med vertikalt ledarskap i kunskapskrävande 
organisationer (Pearce, 2004). Pearce (2004, s. 47-48) menar att höga krav på kunskap 
och färdigheter gör det omöjligt för en person att leda verksamheten ensam. Därför 
behöver en formellt tillsatt (vertikal) ledare delegera stora delar av ledarskapet till 
gruppmedlemmarna. 
 
Den vertikala påverkan utspelar sig i den vertikala ledarens funktion som innebär att 
skapa fungerande team, förmedla visioner till gruppmedlemmarna, ta hand om extern 
kommunikation och vara tillgänglig för teamet om det behövs mer förtydligande av de 
övergripande målen (Pearce, 2004, s. 50-52). Den formella ledaren engagerar teamet i 
ledarskapet genom empowerment och skapar därigenom möjligheten för 
gruppmedlemmarna att påverka ledarskapet (Pearce, 2004, s. 53-54). Medlemmarna i 
teamet har hög kompetens inom de områden som krävs för att uppnå målen och 
samarbetar med varandra genom kommunikation, utbyte av åsikter och stöd till 
varandra (Pearce, 2004, s 47-48). Bergman et al. kommer i en studie från 2012 (s. 34) 
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fram till att team som praktiserar shared leadership har mindre konflikter, större 
ömsesidig respekt och uppvisar högre förtroende för varandra än team som inte 
tillämpar shared leadership.  
 
Shared leadership passar inte i alla team och är mest lämpad när teammedlemmarna är 
självgående, samt när uppgifterna är kreativa och komplexa (Pearce, 2004, s. 48). 
Teamets mognad utgör en viktig faktor för shared leaderships framgång (Small & 
Rentsch, 2010, s. 209). Small & Rentsch (2010, s. 209) studie visar att shared leadership 
fungerar sämre i grupper som just har infört det, än i de grupper där shared ledarship har 
tillämpats under en längre tid. Författarna anser dock att det inte är omöjligt att 
nyutformade grupper kan praktisera shared leadership men hävdar då att 
gruppmedlemmarna måste uppvisa ett kollektivistiskt sinne redan från början. Detta på 
grund av att individers kollektivism ökar deras benägenhet att ingå i shared leadership 
även om medlemmarna inte känner varandra sedan tidigare. Gruppers kollektivism har 
betydelse för att förtroende ska växa fram inom gruppen, det är i slutändan denna tillit 
som är avgörande för att shared leadership ska vara framgångsrikt. (Small & Rentsch, 
2010, s. 209) 
 
Pearce et al. (2004, s. 55) hävdar att shared leadership inte löser alla problem som 
kunskapskrävande verksamheter står inför vilket beror på risken att organisationen 
förlitar sig för mycket på en person, alternativt att den stora beslutsfriheten inom teamet 
kan leda till att de arbetar utanför organisationsmålens ramar. Samtidigt menar Manz et 
al. (2010, s. 217) att shared leadership är en flexibel modell som stimulerar innovation 
och kreativitet inom organisationer som tillämpar det.  
 
De tre redovisade områdena inom delat ledarskap som presenteras av internationell 
forskning uppvisar många likheter som kan göra det svårt för läsaren att förstå deras 
huvudsakliga innebörd. Författarna till denna studie vill därför förtydliga deras 
uppfattning om vad skillnaderna mellan begreppen utgörs av. Co-CEOship uppfattas av 
författarna till denna studie som en uppstyrd strategi som formas i styrelserummet 
medan co-leadership mer liknar ett frivilligt samarbete mellan en toppledare och dennes 
närmaste underordnad eller stödjande grupp. Till skillnad från dessa två former av delat 
ledarskap som handlar om att toppchefen delar på ledarskapet med någon, så handlar 
shared leadership om att den vertikala ledaren engagerar gruppmedlemmarna att aktivt 
delta i ledarskapet.  
 
2.4.2 Svensk forsning kring delat ledarskap 
 
Eftersom denna studie utförs i en svensk kontext och då ledarskapet, som presenterats 
tidigare, är beroende av den kulturella kontexten, ska författarna nu redovisa för svensk 
forskning kring delat ledarskap som domineras av studier presenterade av Döös med 
kollegor. Författarna till denna studie har sökt efter ytterligare forskare som lyfter upp 
delat ledarskap i svensk kontext, men finner att Döös med olika kollegor överskuggar 
fältet med omfattande studier.  
 
Inom svensk forskning definieras delat ledarskap som: 
 

… ett delande av arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter bland formellt 
utsedda chefer med personal- och verksamhetsledande uppdrag. (Döös et 
al., 2010, s. 13). 
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Trots att definitionen är ofullständig i sig är det den enda definition som förekommer i 
litteratur. Redan 2005 utförde Döös med sina kollegor en kartläggning av förekomsten 
av delat ledarskap i svenskt arbetsliv (Döös et al., 2005). Forskarna genomförde 
telefonintervjuer med 404 chefer på olika nivåer i privat och offentlig sektor och kom 
fram till att delat ledarskap är en vanlig företeelse i svenska organisationer där cirka 41 
% på ett eller annat sätt delar på ledarskapet, varav 15 % delar formellt och 26 % delar i 
praktiken (Döös et al., 2005, s. 54). 
 
Det är viktigt att två personer som delar på ledarrollen har en gemensam bottenplatta 
som består av prestigelöshet, tillit mellan cheferna samt gemensamma värderingar som 
utgör grundläggande förutsättningar för delande chefers ledarskap. Prestigelöshet 
innebär att ledarna har respekt och förtroende för varandra. (Döös et al., 2010, s. 27-32; 
Döös, 2006, s. 44; Döös & Wilhelmson, 2003, s. 332) Det handlar om beredskap att 
dela på makten, ställa upp för varandra, våga kritisera varandra och dela framgångar 
med varandra (Döös et al., 2010, s. 30; Döös & Wilhelmson, 2003, s. 338). Cheferna 
måste lita på varandras intuition, idéer och kompetens, stödja den andras beslut och vara 
tolerant för eventuella misslyckanden av den andra. Tillit är inte något som ledarna kan 
bestämma om, utan det växer fram med tiden (Döös et al., 2010, s. 31; Döös et al, 2005, 
s. 52-53). För att samarbetet ska fungera krävs det även att individer som delar på 
ledarskapet har gemensamma värderingar. Med detta menar Döös et al. (2010, s. 32; 
Döös et al, 2005, s. 52-53) att chefer ska ha samma syn både på verksamheten och på 
individen. Till exempel kan den gemensamma synen på individen handla om att 
motivera ansvarstagande hos medarbetarna, vara synlig och tillgänglig för 
medarbetarna, ha respekt för enskilda individer och skapa goda arbetsvillkor. Dessa 
värderingar har sin bakgrund i uppväxten och i livs- och arbetserfarenheter (Döös et al, 
2010, s. 32). Gemensam syn på verksamheten innebär att ledarna har samma 
uppfattning om verksamheten och en enhetlig syn på hur verksamhetens kortsiktiga och 
långsiktiga mål ska genomföras (Döös et al., 2010, s. 32). 
 
Samarbete mellan chefer kan se olika ut, från nära samarbete där cheferna arbetar tätt 
ihop med varandra, till mer löst samarbete där varje chef ”gör sin del” av 
ledarskapsuppdraget utifrån de gemensamma värderingar och riktlinjer som cheferna 
har (Döös et al., 2010, s. 13). Chefer kan gemensamt leda en verksamhet med personal 
och budgetansvar, eller så kan de vara chefer för var sin verksamhet med egen personal 
och istället samarbeta över organisatoriska gränser (Döös et al., 2010, s. 33). När det 
gäller gemensamt ansvar för en och samma verksamhet skiljer Döös et al. (2010, s. 34-
35; Döös et al, 2005, s. 61) på hierarkiskt likställt eller hierarkiskt olikställt delat 
ledarskap. Med hierarkiskt likställt ledarskap menas att cheferna har jämlika 
befattningar med formella befogenheter, medan vid hierarkiskt olikställt ledarskap är en 
av cheferna formellt underordnad den andra, men i praktiken delar de på ledarskapet. 
 
Delande ledare kan fördela ansvaret och arbetsuppgifter på olika sätt mellan varandra 
(Döös et al., 2010, s. 37-38; Döös et al., 2005, s. 54). Cheferna kan välja att ha tydligt 
uppdelade roller både när det gäller ansvar och arbetsuppgifter eller så kan de välja att 
ha det gemensamt. Döös med sina kollegor i olika konstellationer (2003, s. 334-336; 
2005, s. 54; 2010, s. 38) har kommit fram till att beroende på om ansvaret och 
arbetsuppgifterna är gemensamma eller uppdelade genererar det olika former av delat 
ledarskap (se figur 4). 
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Gemensamt eller 
uppdelat 

Arbetsuppgifter 
gemensamma 

Arbetsuppgifter 
uppdelade 

Ansvar och 
befogenheter 
gemensamt 

Samledarskap Funktionellt delat ledarskap 

Ansvar och 
befogenheter 
uppdelat 

Skuggledarskap 
Övrigt, t.ex. 
matrisledarskap, utfördelat 
eller distribuerat ledarskap 

Figur 4. Modellen för delat ledarskap. Källa: Döös et al., 2010, s. 38 
 
Samledarskap innebär att två ledare som är jämbördiga delar på ansvar, befogenheter 
och arbetsuppgifter både formellt och i praktiken (Döös et al., 2010, s. 39; Döös, 2006, 
s. 46; Döös et al., 2005, s. 22, 31; Döös & Wilhelmson, 2003, s. 334). I beslutsfattandet 
lägger ledarna fokus på att vara tillsammans i stora, viktiga beslut, medan besluten av 
enklare karaktär kan tas enskilt av respektive ledare (Döös et al., 2010, s. 39). Det är 
inte en nödvändighet att alla beslut ska fattas gemensamt (Öhman, 2005, s. 2). Öhman 
skriver om samledarskap på följande sätt: 
 

Den mest långgående formen av ledarskap som utövas av två eller flera 
personer samtidigt är samledarskapet, där två eller flera personer utan 
formell uppdelning sinsemellan samtidigt har i fråga om ett ledarskap 
precis samma befogenheter, ansvar och arbetsuppgifter såväl formellt som 
i praktiken. (Öhman, 2005, s. 2) 
 

Till skillnad från samledarskap karaktäriseras skuggledarskap med att de delande 
ledarna är hierarkiskt ojämlika. Cheferna delar på arbetsuppgifterna men har olika 
ansvar och befogenheter. Chefer i skuggledarskap kan i praktiken uppleva att de har 
gemensamt ansvar, men i teorin är det den som har den formellt överordnade positionen 
som bär det formella ansvaret. (Döös 2010, s. 39-40; Döös et al., 2005, s. 8; Döös & 
Wilhelmson, 2003, s. 335) 
 
Funktionellt delat ledarskap karakteriseras av att hierarkiskt jämställda chefer delar på 
ansvaret för en verksamhet och har en likställd befogenhet att fatta beslut men det finns 
en tydlig uppdelning av arbetsuppgifterna (Döös, 2010, s. 41; Döös, 2006, s. 46; Döös 
et al., 2005, s. 8; Döös & Wilhelmson, 2003, s. 335). 
 
Enligt Döös et al. (2010, s. 66;) väljer chefer att dela på ledarskapet eftersom det finns 
behov och möjligheter i organisationen som gynnas av delandet, samtidigt kan delat 
ledarskap uppstå på grund av att det finns en önskan hos cheferna att förbättra den egna 
situationen på arbetet (Döös et al., 2010, s. 66; Döös & Wilhelmson, 2003, s. 339, 341). 
Samarbetet kan initieras av cheferna själva eller så kan det finnas som organisationens 
strategi för chefskapet (Döös et al., 2010, s. 62; Döös, 2006, s. 46; Döös & Wilhelmson, 
2003, s. 339). Oavsett på vilket sätt samarbetet mellan chefer börjar, finns det några 
typiska drag för uppstarten av delat ledarskap: 
 

• Grundläggande gemensamma värderingar bakom initiativet 
• Allmän förhoppning om positiv inverkan av samarbetet 
• Insikten av att chefer delar på ledarskapet kommer ofta när någon annan påpekar 

det (Döös et al., 2010, s. 63-64) 
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Förutsättningar för framgångsrikt samledarskap ser Döös et al. (2010, s. 78-84; Döös & 
Wilhelmson, 2003, s. 338) i att cheferna ska: 
 

• ha gemensam grundsyn, särskilt vad gäller människosyn, uppfattning av 
verksamheten samt sin egen chefsroll. Gemensam grundsyn är särskilt viktig för 
att hantera personalfrågor. 

• inte kompromissa. Att ta avsteg från egna idéer och försöka se situationer 
utifrån såväl sina egna som den andras synsätt bidrar till att chefer snarare bör 
väljer ”antigen/eller” principen i beslutsfattande än den kompromissande ”mitt i 
mellan” väg. 

• växla och varva. Tack vare att chefer växlar och varvar mellan uppgifter finns 
det alltid två synvinklar som förbättrar chefernas möjligheter att göra korrekta 
bedömningar. 

• vara genompratad och klara av skarpa lägen. Kommunikationen mellan 
cheferna hjälper dem att komma vidare i sitt tänkande och leder till beslut som 
är bättre än de som var och en skulle fattat ensam. 

• sitta nära. När delande chefer sitter nära varandra, exempelvis delar samma 
arbetsrum, finns det bättre förutsättningar att fördela arbetet allt eftersom det 
uppkommer och att ha korta samtal oftare, snarare än förbokade möten med 
varandra. 

• dra nytta av att vara olika. Med utgångspunkt i gemensam grundsyn är det 
stor fördel för delande chefer att vara olika som personer. Olikheter som tas 
tillvara bidrar till att cheferna kompletterar varandra. 

 
2.4.3 Fördelar och nackdelar med delat ledarskap 
 
Eftersom denna studie ska undersöka möjligheterna av att delat ledarskap kan underlätta 
de utmaningar som småföretagare upplever så är det viktigt att redogöra för vilka 
fördelar och nackdelar som delat ledarskap kan innebära enligt tidigare forskning. 
Tidigare forskning har dock fokuserat på stora organisationer inom framförallt offentlig 
sektor. Detta bidrar till att författarna till denna studie vill ta med sig denna kunskap för 
att undersöka om de redovisade fördelarna och nackdelarna även gäller för delat 
ledarskap inom småföretag.  
 
Fördelar som tidigare forskning lyfter fram handlar bland annat om att chefer som delar 
ledarrollen har möjlighet att bredda sin kompetens genom att ledarna lär sig av varandra 
(Döös et al., 2010, s. 121; Döös et al., 2005, s. 47). Att vara två om ledarskapet innebär 
också att cheferna har möjlighet att bolla idéer med varandra, fatta mer genomtänkta 
beslut, samt lösa problem och hantera informationen på ett bättre sätt (Döös et al., 2010, 
s. 121-122; Döös et al., 2005, s. 47). Att dela ledarskap innebär också en förbättring av 
chefernas arbetssituation eftersom cheferna upplever avlastning, stöd, trygghet och ökad 
styrka i sina chefsroller (Döös et al., 2010, s. 122; Döös et al., 2005, s. 47-48). Chefer 
som delar på ledarskapet har bättre relation med, och är mer tillgängliga för, 
medarbetarna samtidigt som de uppnår bättre resultat i verksamheten samt själva 
upplever mer stimulans och arbetsglädje (Döös et al., 2010, s. 122-123; Döös et al., 
2005, s. 48, 49). 
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Emellertid kan delat ledarskap även innebära vissa nackdelar. Svårigheter kan uppstå 
både inom ledarparet samt i dess omgivning och kan handla om otydlighet, tid samt 
motstånd från medarbetarna. (Döös et al., 2010, s. 109, 119-120) 
 
Otydlighet utgör den största risken för misslyckande av delat ledarskap. Oklarhet 
mellan delande chefer kan bli orsaken till att cheferna börjar arbeta i olika riktningar 
och därigenom utvecklar olika synsätt på verksamhetsmål och det operativa arbetet 
(Döös et al., 2010, s. 118; Döös et al., 2005, s. 50-51). När cheferna inte bestämmer 
tydligt i början hur deras respektive ansvarsområden och arbetsuppgifter ska se ut, kan 
det leda till ovisshet om vad den andra gör och ansvarar för (Döös et al., 2010, s. 112; 
Döös et al., 2005, s. 51). Oklarhet i relationen och ansvarsfördelningen mellan cheferna 
skapar osäkerhet hos medarbetarna, då det ofta är oklart vem av cheferna som 
bestämmer vad, och vem medarbetarna kan vända sig till (Döös et al. 2010, s. 112; 
Döös et al., 2005, s. 50). 
 
Tiden är en ständig bristvara hos alla chefer. När det gäller chefer som delar ledarskap 
innebär det dessutom att besluten kan ta längre tid. Mycket tid krävs också för 
informationsutbyte, och samordning. (Döös et al., 2010, s. 112, 119; Döös et al., 2005, 
s. 50, 51) 
 
Chefer som delar ledarskap kan stöta på motstånd från medarbetarnas sida. Det är 
särskilt vanligt i början av samarbetet mellan chefer (Döös et al, 2010, s. 120). 
Medarbetarna vill ofta veta vem som bestämmer om vad och kan även testa sina chefer 
genom att försöka spela ut dem mot varandra (Döös et al., 2010, s. 112, 120; Döös et 
al., 2005, s. 52) 
 
2.5 Sammanfattning av teoretiskt ramverk 
 
Med utgångspunkt i ovan teoridiskussion och problemformuleringen kommer 
författarna nu att presentera tre teman (figur 5) som kommer att ligga till grund för den 
operativa delen av undersökningen och analysen av den.  
 

 
 

Figur 5. Studiens undersökningsområden utifrån teoretiska huvudområden 
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Den redovisade forskningen om småföretagares idealtyper och ledarskapsutmaningar 
hjälper författarna till denna studie att skapa sig en allmän kunskap om småföretagande 
och de utmaningar som småföretagare upplever. Författarna till denna studie tar med sig 
kunskapen om småföretagande till den empiriska studien för att bättre förstå de 
utmaningar som respondenterna uppger. Författarna vill undersöka om även 
respondenterna i denna studie upplever utmaningar med tillväxt, tidsbrist, anpassning 
till krav, hög arbetsbelastning samt totalt ansvar för verksamheten, eller om de upplever 
utmaningar utöver dessa. 
 
Forskning visar också att småföretagares drivkrafter och värderingar även är avgörande 
för vilka ledarstilar som ledare tillämpar, vilket i sin tur påverkar de 
ledarskapsutmaningar som ledare upplever. Detta på grund av att ledarstilen speglar 
ledarens förmåga att delegera ut uppgifter, lämna över ansvar och lita på medarbetarnas 
kompetens. Med utgångspunkt i studiens syfte vill författarna ta med sig, till den 
empiriska studien, kunskapen om svensk ledarskapstradition och principer för 
transformational leadership. Detta för att undersöka om uppdelningen av ledarskapet 
påverkar valet av ledarstil och om ledarskapsstilen på så sätt förändrar 
ledarskapsutmaningarna för småföretagare. 
 
För att kunna besvara den praktiska delen av problemformuleringen, som handlar om 
hur delat ledarskap kan underlätta de utmaningar som ledarskapet innebär för 
småföretagare, anser författarna att det är relevant att studera förutsättningar för delat 
ledarskap. Eftersom denna studie är utförd i svensk kontext, och på grund av den 
betydelse som kulturen kan ha för ledarskapet, utgår författarna till denna studie i 
huvudsak från den teoretiska diskussionen som berör svensk forskning om delat 
ledarskap när de studerar förutsättningar för delat ledarskap. Forskning visar att den 
gemensamma bottenplattan som handlar om prestigelöshet, tillit och gemensamma 
värderingar, är avgörande för att delat ledarskap ska vara framgångsrikt. För att 
ytterligare kunna studera förutsättningarna för delat ledarskap finner författarna att det 
är viktigt att ta med sig de fördelar och nackdelar som tidigare forskning har lyft fram 
kring delat ledarskap.  
 
Det är dock viktigt att även lyfta fram de kunskaper som internationell forskning kring 
delat ledarskap har visat på. Co-leadership är den form som är mest relevant att ta med 
sig ut i empirin, eftersom denna ledarskapsform utgörs av ett frivilligt samarbete mellan 
två personer och antagligen därför mest liknar det delade ledarskap som uppstår då två 
personer i småföretag delar på ledarskapet.  
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3. Metod 
 
I detta kapitel kommer författarna att föra en diskusson kring vilka utgångspunkter som 
ligger till grund för utformningen av detta arbete samt hur problemet kommer att 
angripas. Efter det redovisas hur sökningen av teorier till det teoretiska ramverket 
genomförts samt hur respondenterna i studien valdes och vilka de är. Därefter 
presenteras den intervjumall som ligger till grund för den operativa undersökningen, 
hur intervjuerna genomfördes och tillgängligheten vid intervjuerna. Kapitlet avslutas 
med en redogörelse för hur bearbetningen och analysen av materialet har gått till, samt 
en diskussion kring sanningskriterier.  
 
3.1 Utgångspunkter 
 
Det finns ett antal utgångspunkter, eller förföreställningar som Johansson Lindfors 
(1993, s. 76) skriver, som påverkar utformandet och utvecklingen av denna studie. Till 
dessa utgångspunkter hör författarnas förförståelse och erfarenheter, kunskapssyn samt 
teoretiska förföreställningar (Johansson Lindfors, 1993, s. 25, 76). 
 
3.1.1 Förförståelse 
 
Författares förförståelse grundar sig i de erfarenheter som de har fått från uppväxten, 
utbildningar, arbetslivet, samhället med mera (Johansson Lindfors, 1993, s. 25, 76). 
Förförståelsen hos författarna ser ganska olika ut vilket har medfört en komplexitet som 
har bidragit till en bred bild av ämnet. Båda författarna har en kandidatexamen inom 
företagsekonomi där den ena författaren har läst med inriktning marknadsföring och den 
andra internationell ekonomi. Båda författarna har läst programmet ”Ledarskap och 
organisation” på magisternivå vid Umeå universitet vilket är orsaken till att denna 
uppsats skrivs. Det var författarnas intresse för ledarskapsfrågor som bidrog till att de 
började studera vid detta program och kurserna inom programmet har bidragit till 
kunskap om framförallt ledarteorier och organisationsutveckling. 
 
En av författarna har en gedigen arbetslivserfarenhet av att både ha arbetat i sitt 
hemland och i Sverige. Både i hemlandet och i Sverige arbetade författaren inom 
inhemska organisationer och i hemlandet även inom internationella organisationer. 
Även den andra författaren har en viss arbetslivserfarenhet och har arbetat inom ett antal 
olika företag och har haft chefer med ledarskapsformer som skiljer sig åt. Dessa 
erfarenheter har bidragit till förståelse om variationen mellan olika företag och hur 
ledarskapet kan växla mellan organisationer. 
 
Båda författarna har familjemedlemmar eller släktingar som driver småföretag vilket har 
bidragit till kunskap om de utmaningar och svårigheter som småföretagare kan möta, 
men även hur småföretag drivs vilket har visat sig vara till hjälp vid intervjuerna då 
författarna har större förståelse för det som respondenterna berättar. 
 
3.1.2 Kunskapssyn 
 
Med kunskapssyn menas det sätt på vilket forskaren uppfattar verkligheten och hur 
verkligheten ska studeras, vilket gör att kunskapssynen hos forskare medvetet eller 
omedvetet ligger till grund för hur problemformuleringen i en studie formuleras 
(Johansson Lindfors, 1993, s. 10, 25). De två vanligaste kunskapssynerna som 



19 
 

diskuteras inom litteratur i ämnet är positivism och hermeneutik, där positivism 
kortfattat handlar om att förklara ett fenomen och hermeneutik om att förstå det 
(Bryman & Bell, 2005, s. 29). Som tidigare framgått är syftet med den här studien att 
studera delat ledarskap i småföretag för att undersöka om de utmaningar som 
ledarskapet innebär för ledarna underlättas tack vare att de delar på ledarskapet. Studien 
utgår ifrån sex individer från tre olika företag som i par delar på ägarskapet och 
ledarskapet. Författarna i denna studie har därmed ett ledarperspektiv som syftar till att 
tolka och förstå hur dessa ledare/ägare ser på sin roll som ledare och de utmaningar som 
rollen innebär, vilket är i linje med hur Kvale & Brinkmann (2009, s. 66) beskriver den 
hermeneutiska kunskapssynen. Författarna anser, i linje med det hermeneutiska 
tänkandet, att den tolkande inriktningen på denna studie bidrar till att de inte kan ställa 
sig fria från påverkan på de studerade ägarna/ledarna (Johansson Lindfors, 1993, s. 45). 
Då syftet i hermeneutisk tolkning är att komma fram till och förstå de meningar som 
ligger bakom utsagor så är denna subjektiva påverkan inget problem (Kvale & 
Brinkmann, 2009, s. 66; Bryman & Bell, 2005, s. 443). Det är dock viktigt att redogöra 
för de förkunskaper och den förförståelse som ligger till grund för studien så att 
författarna själva och läsarna kan reflektera och ta hänsyn till detta när de genomför och 
läser analysen (Fejes & Thornberg, 2009, s. 64; Kvale & Brinkmann, 2009, s. 226). 
 
3.1.3 Teoretiska förföreställningar 
 
En tredje viktig aspekt som påverkar utformningen av en studie är de teoretiska 
förföreställningarna som speglar forskarnas litterära och teoretiska förståelse kring 
ämnet och problemet som studeras (Johansson Lindfors, 1993, s. 76). Kunskapssynen 
hos författarna påverkar vilken betydelse de teoretiska förföreställningarna får för 
studien (Johansson Lindfors, 1993, s. 77). Johansson Lindfors (1993, s. 78) skriver att 
många hermeneutiker ser på de teoretiska förföreställningarna med tveksamhet då de 
anser att de kan ha en negativ påverkan på hur författarna väljer att tolka resultatet. 
Många hermeneutiker menar att den enda teoretiska förkunskap som författarna bör ha 
är den övergripande kunskap som inhämtats från tidigare utbildningar eller genom andra 
erfarenheter, men att inga teoretiska förföreställningar kring det aktuella problemet bör 
erhållas. (Johansson Lindfors, 1993, s. 79) Johansson Lindfors (1993, s. 79-80) vill 
dock inte helt stödja det här strikta hermeneutiska synsättet på förföreställningar och 
menar att många hermeneutiska forskare visar upp en osäkerhet och tvetydighet kring 
ämnet. Hon menar att den kunskap som ligger till grund för en studie både styr dess 
riktning och öppnar upp nya vägar som den kan ta. 
 
Författarna till denna studie instämmer i Johansson Lindfors (1993, s. 79-80) 
resonemang om att forskarnas kunskap styr studiens riktning vilket även är i linje med 
vad Kvale och Brickman (2009, s. 226) skriver, om att forskare vid hermeneutisk 
tolkning ska ha kunskap i de teman som tolkas. Den här studien tar hjälp av tidigare 
forskning och skriven litteratur kring ledarskap, delat ledarskap och småföretagande för 
att på ett adekvat sätt kunna formulera ett relevant problem.  
 
3.2 Undersökningsstrategi 
 
De utgångspunkter som presenterats ovan och syftet med studien styr vilken 
undersökningsstrategi forskarna väljer att ta, det vill säga vilket angreppsätt och vilken 
ansats som kommer att spegla studien (Johansson Lindfors, 1993, s. 54). Med 
angreppssätt menas vad studien utgår ifrån, teori, empiri eller båda delar, samt vad som 
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ska studeras, och med ansats avses hur data samlas in och analyseras (Alvesson & 
Sköldberg, 2008, s. 56; Johansson Lindfors, 1993, s. 54). 
 
De två vanligaste angreppssätt som den största mängden författare inom ämnet väljer att 
lyfta fram är induktivt och deduktivt angreppssätt. Det induktiva angreppssättets syfte är 
att utifrån en mängd olika empiriska fall dra generella slutsatser för att generera en teori 
eller en vedertagen sanning, medan det deduktiva angreppssättets avsikt, tvärt om, är att 
empiriskt undersöka om en allmänt rådande sanning stämmer utifrån hypoteser eller 
påståenden som forskaren har ställt upp (Fejes & Thornberg, 2009, s. 23-24). 
Författarna till den här studien har valt att varken ta till sig det strikt induktiva eller det 
strikt deduktiva angreppssättet för att undersöka delat ledarskap. Detta val bygger på en 
insikt i att inget av dessa angreppssätt kan tillgodose de problem som ligger till grund 
för studiens syfte. Syftet med studien är att undersöka om delat ledarskap kan underlätta 
de utmaningar som ledarskapet kan innebära för småföretagare och i så fall hur. 
Författarna tar, som tidigare framgått, hjälp av relevant litteratur och betydelsefulla 
teorier om ämnet för att formulera ett problem som kan ge bidrag till gällande 
forskning. Dessa teorier och denna litteratur är även en stor bidragande faktor i 
utformningen av intervjumallen eftersom författarna vill förstå relevanta mönster. Som 
framgår av problembakgrunden är forskning kring delat ledarskap i småföretag väldigt 
knapphändig, vilket gör att författarna även vill komma fram till nya infallsvinklar i 
ämnet. 
 
Detta tudelade angreppssätt kan liknas vid det abduktiva där studier både utgår från 
empirin och tar till sig teoretiska förföreställningar. Inom det abduktiva angreppssättet 
kan den empiriska insamlingen, precis som i denna studie, föregås av en teoretisk 
”insamling” som ska hjälpa till att förstå mönster i empirin. Det är viktigt att inte låta 
teorin stå för någon sanning i vad empirin kommer fram till utan att låta både empirin 
och teorin utvecklas efter hand som studien fortgår. (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 
55-56) Då denna studie syftar till att både använda tidigare forskning och skriven 
litteratur inom ämnet för att kunna undersöka det som avses att undersökas, men även 
till att använda empirin som genereras i studien för att finna nya mönster som den 
ursprungliga litteraturen inte visade på, är det abduktiva angreppssättet lämpligt 
 
En ytterligare aspekt som stärker författarnas val av ett abduktivt angreppssätt är dess 
praktiska användning vid fallstudier då abduktion ofta används inom fallstudiebaserad 
forskning med flera fall för att styrka upptäckterna (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 55). 
Denna studie är en så kallad multipel fallstudie, vilket innebär att flera fall, som 
representerar samma problem, undersöks för att illustrera problemet (Creswell, 2007, s. 
74). Vidare menar Creswell (2007, s. 74) att det här är en vanlig metod när forskarna 
vill visa på olika perspektiv till ett problem. Detta resonemang stämmer bra överens 
med det som författarna till denna studie förde, vid valet av undersökningsobjekt, vilket 
kommer diskuteras vidare nedan under ”Urval”. 
 
Med utgångspunkt i ovan förda diskussioner har den här studien en kvalitativ ansats 
som syftar till att förstå sex individers uppfattningar av delat ledarskap. Kjær Jensen 
(1995, s. 39) skriver att den kvalitativa metoden är passande när forskarna vill förstå 
något på djupet och vill skapa sig en nyanserad bild av det problem som studeras, 
medan Bryman (1997, s. 77) menar att den kvalitativa forskningens lämplighet är som 
störst när forskarna vill se och förstå ”händelser, handlingar, normer och värderingar” 
utifrån studieobjektens perspektiv. Forskarna till denna studie kommer att genomföra 
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kvalitativa intervjuer med de sex ledarna för att skapa en djupgående förståelse för hur 
dessa individer framförallt ser på att dela ledarskapet.  
 
3.3 Teorisökning 
 
Teorisökningen genomfördes i flera olika steg. Författarna började teorisökningsarbetet 
med att söka litteratur om delat ledarskap. För att förstå hur delat ledarskap har växt 
fram inom fältet söktes även litteratur om traditionella ledarskapsteorier, vilket sedan 
bidrog till att studera ledarskapet hos ledare. Sökningen av teorikällorna inom fältet 
delat ledarskap visade att fokus ligger på stora bolag inom offentlig och privat sektor. 
Detta bidrog till utvecklingen av resonemanget kring småföretag och utvidgade 
sökningen till även småföretagarforskning. I och med utvecklingen av syftet att studera 
om delat ledarskap kan underlätta de utmaningar som ledarskapet innebär för 
småföretagare började författarna söka litteratur som lyfter fram ledarskapsutmaningar 
som småföretagare upplever.  
 
Sökning efter teorier och litteratur har skett via databaser och bibliotekskataloger. De 
databaser som har används är Ebsco Host samt Diva portalen, dessutom har 
bibliotekskatalogerna i Umeå Universitetsbibliotek samt Campusbiblioteket i Skellefteå 
bidragit med mycket tryckt litteratur. Sökord som har används är ”delat ledarskap”, 
”delat ägarskap”, ”shared leadership”, ”co-leadership”, “co-CEOship”, ”joint 
leadership”, “leadership”, “transformational leadership”, ”småföretag”, ”mikroföretag”, 
”eget företag”, ”företagande”, ”företagares utmaningar”, ”small and medium 
enterprises” och ”challenges in small business”. Ofta ledde en text till upptäckten av en 
annan relevant text genom att titta efter vad författarna har använt för referenser.  
 
Författarna strävade efter att använda förstahandskällor så långt det var möjligt. I vissa 
fall var det dock svårt att få tillgång till ursprungliga studier. I dessa fall användes flera 
andrahandskällor som beskriver samma studie och bekräftar samma eller liknande 
uppfattning av den ursprungliga teorin. På så sätt beskriver författarna de traditionella 
ledarskapsteorierna via andrahandskällor som uttalar samma principer som den 
ursprungliga teorin. Författarna använde även två artiklar om co-leadership som grundar 
sig i boken ”Co-leadership: The Power of Great Partnership” publicerad av David 
Heenan & Warren Bennis år 1999 på grund av avsaknad av denna bok i 
bibliotekskatalogen i Umeå och Skellefteå. 
 
Författarna har alltid strävat efter att finna flera olika forskares studier inom ett och 
samma område för att skapa en bredare syn på ämnet. Vad gäller svensk forskning om 
delat ledarskap fann författarna till denna studie att de genomförda studierna är 
begränsade till en grupp forskare med Marianne Döös i spetsen, som omfattande 
studerar fältet. För att ändå försöka skapa en djupgående bild av området presenterar 
författarna till denna studie så många studier som möjligt, genomförda under olika år av 
denna forskargrupp.  
 
Teoriernas aktualitet bedömdes utifrån deras relevans till denna studie, samt referenser 
till dessa teorier i senaste studier. Författarna var också noga med att de valda teorierna 
hade grund i omfattande empiriskt material och speglar verkligheten i svensk kontext. 
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3.4 Urval 
 
Urvalsprocessen för att finna passande företagsledare som kunde vara med i studien var 
svårare och mer tidskrävande än vad som först förväntades. Kraven för att delta i 
studien var att det skulle vara två personer som delar på ägarskapet och ledarskapet i ett 
litet företag i Sverige. På grund av svårigheten att få tillgång till småföretagare som 
delar på ledarskapet, eftersom dessa ledare inte finns registrerade i några register, valde 
författarna att söka efter småföretagare som delar på ägarskapet och då förhoppningsvis 
även på ledarskapet. För att definiera ledarskapet framfördes behovet av att företaget 
måste ha minst en anställd. 
 
I ursprungsskedet av studien kontaktades ett tiotal organisationer som arbetar med stöd 
för nystartade företag för att få tips om företag som startats av två personer. Ungefär 
hälften av dessa företag svarade, varav två gav konkreta förslag och några hänvisade till 
sekretess. De fyra konkreta förslag på företag som delar på ägarskapet som framkom 
kontaktades via e-mejl för att få vetskap om deras förutsättningar och om de skulle vara 
intresserade av att delta i en undersökning som skulle studera delat ledarskap i 
småföretag. Av dessa visade tre företag i det första skedet intresse för att delta. Efter 
ytterligare kontakt visade det sig dock att ett av företagen inte uppfyllde kravet om att 
ha anställda och ett annat företag hade inte möjlighet att bli intervjuad inom de två 
närmaste månaderna vilket medförde att de föll bort. Det tredje företaget uppfyllde dock 
kraven och var även väldigt positiva till att delta. 
 
Efter någon vecka inkom svar från ytterligare ett av de företag som arbetar med stöd för 
nystartade företag och författarna fick efter upprepade förfrågningar och löfte om 
anonymitet tips om ett företag som delar på ägarskapet. Efter att ha kontaktat företaget 
via e-mejl svarade de snabbt att de gärna deltog i studien och då de även uppfyllde 
kraven om delat ledarskap och anställda blev de det andra företaget att delta. 
 
Det tredje företaget kom med i studien genom personliga kontakter. En av författarna 
kontaktade en bekant som har drivit företag tillsammans med en annan person för att 
höra om denne hade några förslag på andra företag som ägs och drivs av två individer. 
Det framkom då att det företag som personen hade drivit tillsammans med en annan, 
hade tagit in en ny partner och alltså nu drivs av två delägare. Detta medförde att de 
gärna deltog i studien. De har dock bara en person anställd på halvtid, men även en del 
tillfälliga anställningar i olika projekt som de driver. Detta kändes intressant då det är 
lika viktigt att ha fungerande ledarskap över tillfällig personal som över fast anställda. 
 
Kontakt togs även med ett antal andra företag som författarna fått vetskap om, som 
delar på ägarskapet, bland annat genom internetsökning och kontaktnät, men inget av 
dem hörde av sig tillbaka. Därför lades fokus på att intervjua de sex ägarna/ledarna i de 
tre företagen där responsen varit bra. Av dessa företag är två tjänsteföretag som säljer 
sin kunskap och det tredje ett tillverkningsföretag som tillverkar och säljer sina 
produkter. Samtliga respondenter är mellan 45 till 53 år gamla och representeras av 
både kvinnor och män med olika utbildningsnivåer. Författarna strävade efter att 
undersöka företagsledare, både män och kvinnor, som arbetar inom olika branscher, då 
det enligt Johansson Lindfors (1993, s. 100) med referens till Eneroth ger en större vidd 
till det undersökta problemet. Detta ger även möjligheten att generalisera resultatet till 
att även gälla andra fall än de som undersöks i denna studie (Johansson Lindfors, 1993, 
s. 100). 
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3.5 Intervjumall samt intervju 
 
De kvalitativa intervjuerna kommer vara av semistrukturerad karaktär vilket innebär att 
forskarna kommer att utgå ifrån en intervjuguide som är uppbyggd med ett antal teman 
och frågor som ska behandlas under intervjun. Frågorna behöver inte ställas i samma 
ordning som i intervjuguiden och uppföljningsfrågor kan förekomma. Upplägget syftar 
till att låta respondenterna svara på frågorna så fritt som möjligt. (Bryman & Bell, 2005, 
s. 138, 362-363) 
 
I enlighet med Kjær Jensens (1995, s. 67) rekommendationer inleddes varje intervju 
med en beskrivning av vad syftet med intervjun var samt en kort redogörelse för vad 
frågorna skulle handla om. Vidare gavs en förklaring av hur resultatet kommer att 
användas samt var det kommer att publiceras (Kjær Jensen, 1995, s. 67). Information 
lämnades även om respondenternas anonymitet, vilket innebär att varken de eller deras 
företag kommer att omnämnas med namn i uppsatsen, samt att de när som helst kan 
avbryta intervjun (Trost, 2010, s. 61, 63). 
 
Alla respondenterna gav sitt samtycke till att intervjuerna spelades in vilket gav 
författarna möjlighet att koncentrera sig på intervjun och vad respondenterna sa istället 
för att föra anteckningar. Samtidigt ger ljudupptagning chansen att skriva ut 
intervjuerna och på så sätt ordagrant återge vad som sagts samt ger möjlighet för 
intervjuarna att förbättra sin intervjuteknik. Nackdelar med att spela in intervjuer är att 
det tar mycket tid att lyssna igenom dem samt att eventuell transkribering är tidkrävande 
och ändå gör att vissa detaljer som tonfall och mimik går förlorade. (Trost, 2010, s. 74-
75) Eventuella nackdelar sågs dock som överkomliga och beslutet att spela in 
intervjuerna för att kunna transkribera dem togs, för att på så sätt öka kvaliteten på 
återgivningarna. Inspelningarna gjordes med hjälp av en dator vilket gav en mycket bra 
ljudkvalitet. Datorn upplevdes aldrig som något störningsmoment då respondenterna 
aldrig fokuserade på, eller kommenterade, datorn under intervjuerna. 
Transkriberingarna gjordes löpande efter varje intervju och respondenterna hade 
möjlighet att läsa igenom dem och komma med kommentarer om det var något som 
kunde missuppfattas i det de hade sagt, eller om de ville förtydliga något. Tre 
respondenter läste igenom transkriberingarna men hade inga kommentarer som 
påverkade analysen av intervjuerna. 
 
Intervjuerna började med ett antal allmänna frågor för att skapa en uppfattning om 
respondenterna och det företag de driver (Se bilaga 1 – Intervjuguide). Med 
utgångspunkt i den teoretiska bakgrunden och det syfte som studien har, formulerades 
de frågor som kom därefter i intervjuguiden utifrån de tre olika teman som 
presenterades i slutet av den teoretiska referensramen (Trost, 2010, s. 71). Dessa tre 
teman kan sammanfattas i tre punkter som är: 
 

• Utmaningar för småföretagare 
• Ledarskapet och ledarstilen 
• Förutsättningar för delat ledarskap 

 
För att skapa språkproduktion kring dessa teman formulerades ett antal frågor kring 
varje tema som ska hjälpa respondenterna att prata om de delar som är relevanta för 
denna studie.  
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Frågorna under temat ”Utmaningar för småföretagare” syftade till att låta 
respondenterna själva berätta om de utmaningar som de upplevde med att driva företag 
och om de trodde att de utmaningarna skulle upplevas annorlunda om de var själv i 
företaget. För att lyfta frågan om arbetstiden upplevdes som en utmaning, då tidigare 
forskning visar på att småföretagare arbetar mycket, ställdes frågan om hur många 
timmar per vecka de arbetar. 
 
Nästa tema som berördes vid intervjuerna var ”Ledarskapet och ledarstilen”. För att 
försöka fastställa vad företagen har för typ av ledarskap ställdes två frågor som berör 
hur de ser på sitt eget och sin partners ledarskap. 
 
Det tredje temat, ”Förutsättningar för delat ledarskap”, syftade till att få respondenterna 
att berätta om det som gör att deras delade ledarskap fungerar bra eller dåligt. Frågorna 
under detta tema utgick från den gemensamma bottenplattan med prestigelöshet, tillit 
och gemensamma värderingar som ledare som delar på ledarskapet ska ha (Döös et al., 
2010, s. 27-32; Döös, 2006, s. 44; Döös et al., 2005, s. 52-53; Döös & Wilhelmson, 
2003, s. 332, 338). De frågor som ställdes under detta tema avsåg att lyfta dessa ämnen 
för att författarna sedan skulle kunna jämföra ledarparens utsagor för att se om de 
uppvisar prestigelöshet och tillit till varandra samt om de delar samma värderingar. 
Frågan som berör prestigelöshet och tillit handlar om att respondenterna ska tala om hur 
de tycker det är att dela på ledarskapet för att på så sätt förstå hur de ser på de delar som 
Döös et al. (2010, s. 27-32) skriver är viktiga inom prestigelöshet och tillit. Dessa delar 
handlar om makt- och ansvarsfördelning, öppenhet, stöd, kritik, tolerans, förtroende och 
respekt. Nästkommande frågor under detta tema som avser att undersöka om ledarparen 
uppvisar samma värderingar handlar om varför de blev egen företagare, vad de vill 
uppnå med sitt företagande, vart de vill att företaget ska befinna sig om fem år samt vad 
medarbetarna har för betydelse för företaget. De tre första frågorna berör 
verksamhetssyn medan den sista berör människosyn. 
 
Intervjuguiden avslutas med två frågor, för att knyta ihop säcken, som handlar om att 
respondenterna ska berätta om en situation där de upplevt att det varit bättre att vara 
ensam ledare/ägare i företaget samt om de såg några risker med att dela på ägarskapet 
och ledarskapet. Syftet med dessa frågor var i huvudsak att skapa språkproduktion kring 
de fördelar och nackdelar som ledarna såg och/eller upplevde med delat ledarskap.  
 
Med utgångspunkt i den hermeneutiska kunskapssynen formulerades frågorna i 
frågeguiden så allmänt och neutralt som möjligt för att respondenterna skulle berätta om 
det som de anser är viktigt att berätta, utan att intervjuarna visar överdriven uppmuntran 
eller missnöje (Kjær Jensen, 1995, s. 75). Frågor av dikotomt slag undveks maximalt 
eftersom dessa inte genererar språkproduktion (Kjær Jensen, 1995, s. 71). För att 
intervjuerna skulle framskrida så smidigt som möjligt följdes inte alltid intervjuguiden 
till punkt och pricka, utan om respondenten började glida in på ett annat tema än det 
som berördes för tillfället kunde frågorna fortlöpa utifrån det för att inte påverka 
respondenten med intervjuarens tankar (Trost, 2010, s. 72). Detta är även i enlighet med 
det semistrukturerade upplägget på intervjuer som Bryman & Bell (2005, s. 362-363) 
skriver om.  
 
Samtliga intervjuer genomfördes på respondenternas arbetsplatser och tog cirka en 
timma. Båda författarna närvarade vid samtliga intervjuer då detta troligen ökar 
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förståelsen och mängden information som författarna kan ta till sig (Trost, 2010, s. 67). 
Det ansågs även vara en fördel att båda forskarna var närvarande vid intervjuerna 
eftersom minnet är viktigt när materialet ska analyseras och tolkas (Trost, 2010, s. 75). 
Det finns en risk att respondenten känner sig underlägsen då det är två som intervjuar 
(Trost, 2010, s. 67). Denna potentiella risk minimerades genom att intervjuarna och 
respondenten placerade ut sig i en triangel så att alla kunde tala med alla på ett naturligt 
sätt utan att intervjupersonen kände sig ”attackerad” av de två intervjuarna. Båda 
författarna har hållit i intervjuer men har valt att dela upp uppgiften så att endast en av 
författarna har varit intervjuledare vid respektive intervju. Detta för att respondenten ska 
känna sig tryggare. 
 
3.6 Access 
 
Access handlar om att intervjuarna får tillgång till den information som de är 
intresserade av vid intervjuerna. Både intervjuarna och intervjupersonerna kan uppleva 
oro som påverkar den intervjuades öppenhet och det personen säger. Därför är det 
viktigt att skapa en avslappnad miljö som driver intervjupersonen att berätta om det som 
intervjun ska handla om. Ett viktigt steg i detta är att i början av intervjuerna tala fritt 
om mer vardagliga saker vilket intervjuarna i denna studie alltid efterstävade när de 
träffade respondenterna. (Johansson Lindfors, 1993, s. 122, 135) Författarna valde även 
att ställa lite mer allmänna berättarfrågor i början av intervjun för att respondenterna på 
så sätt skulle skapa sig självförtroende och bli mer avslappnad. Som nämnts ovan 
genomfördes samtliga intervjuer på respondenternas arbetsplatser och i enlighet med 
Trost (2010, s. 66) rekommendationer kommer en diskussion att föras över lokalens 
inverkan på intervjuerna. Fyra av intervjuerna genomfördes i ett rum frikopplad från 
den övriga verksamheten och utan åhörare. Detta bidrog till att respondenterna verkade 
känna sig trygga i miljön, vilket överrensstämmer med det Trost (2010, s. 65) skriver 
om förutsättningar för en lyckad intervju. 
 
Vid två av intervjuerna, som genomfördes på en och samma arbetsplats i en 
fabriksbyggnad, förekom det dock ett antal störningsmoment som bidrog till att 
framförallt författarna blev oroliga. Den första av dessa två intervjuer inleddes på 
respondentens arbetsrum men då kollegan som också skulle intervjuas senare kom in i 
arbetsrummet var intervjun tvungen att förflyttas till deras fikarum där även den andra 
intervjun senare genomfördes. Det förekom mycket bakgrundsljud, som bestod av till 
exempel sågmaskiner och kaffekokare, vilket bidrog till att intervjuarna blev oroliga att 
ljudkvaliteten på inspelningen skulle påverkas. Denna oro visade sig dock vara 
obefogad när intervjuerna senare transkriberades. Det förekom även andra 
störningsmoment som till exempel att personer gick i korridoren utanför fikarummet, 
som inte hade någon dörr, samt att det under den andra intervjun kom en leverans som 
respondenten var tvungen att kvittera. Dessa störningsmoment kan enligt Trost (2010, s. 
65) påverka den goda kontakt som intervjuarna och intervjupersonen har byggt upp. 
Intervjuerna fortlöpte dock under och/eller efter dessa störningsmoment utan uppvisad 
reaktion på avbrotten från respondenternas sida, vilket tyder på att intervjuarnas oro inte 
uppfattades av, eller påverkade, de intervjuade personerna.  
 
Under en av de andra intervjuerna förekom det också ett störningsmoment som 
innefattade närvaron av ett antal hundar som lekte med varandra och tuggade på ett ben. 
Även dessa biljud gjorde författarna oroliga över ljudkvalitetens påverkan, men det 
visade sig även här att oron var obefogad. Hundarnas närvaro kunde även tänkas 



26 
 

påverka respondentens koncentration på intervjufrågorna något som intervjuarna inte 
upplevde då respondenten svarade utförligt på samtliga frågor.  
 
En ytterligare sak som kan tänkas ha påverkat respondenternas öppenhet är den 
anonymitet som utlovades innan intervjuerna påbörjades. Vid ett tillfälle kommenterade 
till och med respondenten att på grund av anonymiteten så kunde denne säga hur många 
timmar per vecka som denne arbetade. Personen tyckte att det var lite känsliga uppgifter 
att ge ut annars. 
 
Då inte alla intervjuer med ledarparen utfördes på samma dag fanns en risk att ledarna 
talade med varandra efter den första intervjun, och att utsagorna vid den andra 
företagsledarens intervju därför påverkades av vad kollegan hade sagt. Denna 
problematik försökte författarna undvika genom att be den första intervjuade ledaren att 
inte tala med sin kollega om intervjun förrän även denne hade blivit intervjuad. Detta 
gick respondenterna med på och författarnas uppfattning är att de även höll det löftet. 
 
3.7 Bearbetning av material 
 
När intervjuerna var genomförda och transkriberade återstod arbetet att sammanställa 
respondenternas utsagor på ett sammanfattat och välstrukturerat sätt. Författarna valde 
att i huvudsak följa samma teman som intervjuerna följde. Empiriredovisningen börjar 
dock med förklaringar om hur företagen ser ut, vad respondenterna har för bakgrund, 
samt hur uppstarten av det nuvarande företaget gick till, för att läsaren ska få en 
uppfattning om vilka företag och företagsledare som är med i studien. Författarna valde 
sedan att presentera både det empiriska resultatet och analysen i en annan ordning än 
den i det teoretiska ramverket och intervjuguiden. Först presenteras hur ledarskapet ser 
ut i företagen, sedan vilka utmaningar de upplever och sist förutsättningar för delat 
ledarskap. Författarna upplever att detta gav den mest naturliga övergången mellan 
utsagorna i de olika temana.  
     
Sammanställningarna av utsagorna under de olika temana visade sig bli tidskrävande då 
författarna ibland hoppat mellan de olika temana under intervjuerna för att följa med i 
respondenternas utsagor, men framförallt för att respondenternas svar under ett visst 
tema ofta även gick att koppla till ett annat tema. Författarna valde därför att sortera 
utsagorna under de olika temana utifrån var de ansåg att de passar bäst. Vissa ämnen 
som författarna först ansåg hörde till ett visst tema visade sig sedan, när analysen skulle 
genomföras, att de passade bättre att analysera under ett annat tema. Författarna valde 
dock att låta utsagorna vara kvar där de först presenterades i empirin då texten flöt bra. 
Detta gäller framförallt presentationen och analysen av respondenternas utsagor 
gällande deras befattningar och arbetsuppgifter, som i empirin presenteras under 
ledarskapet och ledarstilen, eftersom författarna ansåg att dessa ämnen passade bra ihop 
med hur de är som ledare. När analysen skulle genomföras upptäckte dock författarna 
att dessa ämnen borde analyseras under förutsättningar för delat ledarskap, då de går att 
koppla till det Döös och hennes kollegor (2010, 2005, 2003) skriver om olika typer av 
delat ledarskap. 
 
Vid analysen utgick författarna från syftet med studien för att besvara de olika frågorna 
i den. Under ”Ledarskapet och ledarstilen” analyseras småföretagares ledarskap, under 
”Utmaningar med småföretagande” analyseras vilka utmaningar som småföretagare 
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upplever. Under ”Förutsättningar för delat ledarskap” analyserades slutligen hur det 
delade ledarskapet kan underlätta småföretagares utmaningar. 
 
Vid analysen av ledarskapet och ledarstilen vill författarna förstå vad de tre företagen i 
studien har för typ av ledarskap.  Under utmaningar med småföretagande är syftet att 
förstå vilka utmaningar som ledarna i studien upplever i förhållande till att de är 
småföretagare. Slutligen i det sista avsnittet analyseras de förutsättningar som ledarna i 
studien uppvisar för att deras delade ledarskap fungerar bra. Vid intervjuerna utgick 
frågorna under temat ”Förutsättningar för delat ledarskap” från den gemensamma 
bottenplattan. Vid analysen av materialet fann författarna även andra delar som var 
relevanta att analysera i förhållande till förutsättningar som delat ledarskap kan 
innebära. 
 
3.8 Sanningskriterier  
 
Många forskare lyfter fram begreppen validitet och reliabilitet som viktiga aspekter att 
ta ställning till vid vetenskapliga studier, men samtidigt talar de om problematiken av 
att tillämpa dessa begrepp inom kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2005, s. 304-306; 
Trost, 2010, s. 131-135; Kjær Jensen, 1995, s. 18-19). Svårigheterna i att använda 
begrepp som validitet och reliabilitet inom kvalitativ forskning beror på att de grundar 
sig i den kvantitativa forskningens kriterier om standardiserade mätningar som inte 
förutsätter förståelse (Trost, 2010, s. 132-133). Kjær Jensen (1995, s. 18) menar att det 
inom kvalitativ forskning är svårt att finna entydiga kvalitetskriterier, medan både Trost 
(2010, s. 133-134) samt Bryman och Bell (2005, s. 306) lyfter fram trovärdigheten som 
en viktig aspekt att studera inom kvalitativ forskning. Bryman och Bell (2005, s. 306) 
skriver med referens till Lincolm och Guba att trovärdigheten kan delas in i fyra 
delkriterier som är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och 
konfirmera. Dessa kriterier kommer att diskuteras nedan i förhållande till denna studie. 
 
3.8.1 Tillförlitlighet 
 
Författarna till denna studie har i enlighet med det Bryman och Bell (2005, s. 307) 
skriver om hög tillförlitlighet, låtit respondenterna kommentera resultaten från deras 
intervjuer för att försäkra att forskarna har tolkat utsagorna korrekt. En annan viktig del 
som Bryman och Bell (2005, s. 307) lyfter fram för en god tillförlitlighet är att forskarna 
följer de regler som finns. Detta har författarna till denna studie gjort då de har följt de 
forskningsetiska reglerna genom att informera respondenterna inför varje intervju om 
syftet med studien, vad resultatet kommer att användas till, vart resultatet kommer att 
publiceras, att de när som helst kan avbryta intervjun samt att de kommer vara anonyma 
i uppsatsen, då varken deras eller företagens namn kommer att omnämnas. Vid 
bearbetningen av materialet blev författarna dock medvetna om att respondenterna inte 
kommer vara anonyma mot sin partner då de troligen kommer känna igen 
beskrivningarna om företagen. Då samtliga ledarpar visade stor respekt för varandra och 
författarna valde att inte presentera eventuell känslig information upplevdes inte detta 
som något problem. 
 
En ytterligare åtgärd som författarna tog till för att säkerställa tillförlitligheten i studien 
var att de läste på om hur intervjuer ska genomföras i enlighet med kvalitativ 
hermeneutisk forskning för att på så sätt försäkra relevansen i intervjuguiden och 
kvaliteten under intervjuerna. Detta bidrog till att författarna i så hög grad som möjligt 
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undvek att påverka respondenternas utsagor genom att inte ställa frågor av styrande 
karaktär och att inte heller visa överdriven uppmuntran eller missnöje över 
respondenternas svar.  
 
3.8.2 Överförbarhet 
 
För att säkerställa överförbarhet har författarna till denna studie, i enlighet med det 
Bryman och Bell (2005, s. 307) skriver, beskrivit hur de studerade företagen är 
uppbyggda och hur de bildades samt vilka respondenterna är och vad de har för 
bakgrund. Detta hjälper läsarna att bedöma om det resultat som framkommer i denna 
studie går att överföra till en annan kontext. 
 
Det är viktigt att även ta hänsyn till att denna studie är utförd i en kontext av att ledarna 
i de studerade företagen, förutom att dela på ledarskapet, även delar på ägarskapet. 
Detta kan ha påverkat resultatet och därmed överförbarheten av denna studie till en 
annan kontext.  
 
En sak som kan öka överförbarheten är att de företag som förekommer i denna studie 
representerar olika branscher vilket troligen ger en större chans att kunna applicera 
resultaten från studien i andra sammanhang, än om alla företag kom från samma 
bransch.  
 
3.8.3 Pålitlighet 
 
För att fastställa pålitligheten i studien och för att läsaren ska kunna bedöma den menar 
Bryman och Bell (2005, s. 307) att det är viktigt att redogöra för samtliga steg i arbetet 
med studien. Detta kriterium har författarna till denna studie uppfyllt genom att redovisa 
hur problemformuleringen växte fram, hur valet av respondenter genomfördes, hur 
intervjuguiden konstruerades, hur teorier söktes, hur redovisningen av intervjuresultaten 
gjordes samt hur analysen utfördes.  
 
3.8.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 
 
Bryman och Bell (2005, s. 307) menar att det som forskare är viktigt att försöka se till 
att de egna värderingarna och förkunskaperna inte påverkar studiens utförande och de 
slutsatser som dras. Detta har författarna till denna studie försökt att undvika genom att 
lyfta fram och redovisa den förförståelse och de förföreställningar som de har så att de 
är medvetna om dem vid analysen av resultatet. Detta ger även läsaren möjlighet att 
reflektera över eventuell påverkan av författarnas förförståelse på slutsatserna.  
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4. Empiri 
 
I detta kapitel redogörs för de utsagor som respondenterna gav vid intervjuerna. Först 
kommer en beskrivning av hur de studerade företagen ser ut, vad respondenterna har 
för bakgrund samt hur uppstarten av företaget gick till. Efter det presenteras utsagorna 
utifrån de tre temana som intervjuerna följde, vilka är ledarskapet och ledarstilen, 
utmaningar med småföretagande, samt förutsättningar för delat ledarskap.  
 
4.1 Beskrivning av företagen 
 
4.1.1 Företag A 
 
Företaget har funnits i snart ett år, arbetar inom tjänstesektorn och säljer konsulttjänster 
och utbildningar, samt driver ett antal projekt. Det finns sex anställda i företaget som 
delar på 3,75 tjänster. Dessutom samarbetar företaget med ett antal associerade företag i 
ett flertal geografiskt utspridda städer i Sverige. Dessa företag är underleverantörer och 
förmedlar Företag A:s filosofi. De associerade företagen får regelbunden handledning. 
 
4.1.2 Företag B 
 
Företaget har funnits i 10-11 år och arbetar inom tjänstesektorn med inriktning mot 
affärsutveckling och kommunikation, där bland annat utbildning, projektledning och 
rådgivning ingår. Utöver ägarna finns en anställd i företaget som arbetar på halvtid och 
sköter företagets bokföring och administration. Utöver det anställer företaget tillfälliga 
medarbetare för sina större projekt. 
 
4.1.3 Företag C 
 
Företaget är ett tillverkningsföretag som har funnits i 7-8 år och tillverkar 
kundanpassade produkter som används både i professionella idrottssammanhang och för 
fritidsaktiviteter. Företaget har, utöver ägarna, tre anställda som delar på 2,75 tjänster. 
 
4.2 Respondenternas bakgrund 
 
4.2.1 Ledare A1 
 
A1 har en akademisk utbildning samt en vidareutbildning inriktad mot det nuvarande 
företagets kärnverksamhet. A1 har tidigare varit anställd med ansvar för 
resursfördelning inom olika projekt som var relaterade till A1:s grundutbildning. Som 
projektansvarig hade respondenten inget personalansvar, däremot var A1 inom en annan 
yrkesroll ansvarig för personal och rekryteringar. För cirka fem år sedan startade A1 
eget företag för att skapa möjlighet för sig själv att arbeta inom ett speciellt område på 
ett tydligt sätt och dessutom kunna arbeta hemifrån och styra sin tid bättre. 
 
4.2.2 Ledare A2 
 
A2 har en akademisk utbildning och vidareutbildning inom en rad områden som A2 har 
nytta av i sitt företagande. Tidigare har A2 som anställd i arton år aldrig haft någon 
ledande befattning eller några ledande uppgifter. Som ungdom har A2 däremot utövat 
ledarskap ideellt samt som utbildare inom en idrottsverksamhet. Under en av sina 
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vidareutbildningar fick A2 uppmuntran att starta eget. Detta var för tidpunkten inte 
aktuellt eftersom respondenten inte kunde identifiera sig med den bild som denne hade 
om företagare som ”giriga”. Planen på att starta eget kom först när A2 var tvungen att 
byta yrkesområde på grund av sjukdom som hindrade respondenten att utöva sitt 
ursprungliga yrke. 
 
4.2.3 Ledare B1 
 
B1 har tre olika utbildningar på akademisk nivå som samtliga på något sätt har med 
kommunikation att göra. Som ledare har B1 arbetat som projektledare i ett antal projekt, 
lärare samt varit chef i ett företag. Strax efter att B1 hade sagt upp sig från sin 
dåvarande anställning på grund av oenighet med ledningen fick respondenten ett 
erbjudande från en gammal arbetskollega om att starta företag tillsammans med tre 
andra delägare. Att B1 blev egen företagare förklarar respondenten som en slump. 
 
4.2.4 Ledare B2 
 
B2 har en treårig gymnasieutbildning samt ett antal påbyggnadskurser från sitt 
yrkesverksamma liv. B2 arbetade i 24 år i ett och samma företag där respondenten 
avancerade från arbetsuppgifter av enklare karaktär, till att de fem till sex sista åren, 
inneha en chefsposition med bland annat personalansvar över fem till sex medarbetare. 
Respondenten valde att avsluta sin anställning och istället bli egenföretagare på grund 
av två faktorer som handlade om sökande efter nya utmaningar och att B2 inte kom 
överens med den nya överordnade chefen. 
 
4.2.5 Ledare C1 
 
C1 har en gymnasieutbildning, samt en YR-utbildning. Tidigare arbetade C1 som ledare 
och kursansvarig för olika idrottsverksamheter samt har även varit domare inom en 
idrott. Respondenten har också varit fritidsledare. Dessutom har C1 även varit 
egenföretagare samt varit driftansvarig och personalansvarig inom en annan 
verksamhet. Under YR-utbildningen utvecklades ett intresse för att kreativt använda sin 
nya kunskap som i sin tur ledde till en innovativ affärsidé. Denna affärsidé som C1 
utvecklade tillsammans med C2 var grunden för uppstarten av det nuvarande företaget. 
 
4.2.6 Ledare C2 
 
C2 har läst två år av en treårig gymnasieutbildning som respondenten efter en tid 
kompletterade på en allmänlinje vid en folkhögskola. Därefter fick C2 intresse för 
ekonomistudier och påbörjade därför en ekonomiutbildning vid universitetet. 
Respondenten avbröt dock sina studier efter ett år då ett intresse för egenföretagande 
hade växt fram på grund av utbildningen och den innovativa affärsidén som C1 och C2 
hade utvecklat tillsammans. Respondenten har inga tidigare chefserfarenheter, men har 
varit anställd inom ett antal organisationer. 
 
 
 
 
 
 



31 
 

4.3 Uppstarten av nuvarande företag 
 
4.3.1 Uppstarten av Företag A 
 
Företag A startades av A2 tillsammans med A2:s dåvarande partner och hade 
utbildningar som företagets kärnverksamhet. Samtidigt fanns det ett annat företag där 
A2, A1, A2:s partner samt två andra personer samarbetade med varandra. Detta 
samarbete avbröts snart på grund av oenighet mellan delägarna om hur företaget skulle 
uppnå sina mål. A1 förklarar detta med att det var för många delägare som såg olika 
vägar för hur de skulle uppnå de gemensamma verksamhetsmålen. A2 anser däremot att 
orsaken till att samarbetet avbröts var att det var svårt att organisera fem personer, och 
att den av de fem som fick förtroende att samordna samarbetet hade misslyckats med 
det. A2 menar att anledningen till detta var att alla fem personerna hade starka åsikter 
och dessutom kände de fem delägarna varandra olika mycket. 
 
När verksamheten med fem delägare splittrades sålde A2:s partner sin del i Företag A 
till A1. Både A1 och A2 uppger att de två hade liknande syn på företagandet och 
ledarskapet. I och med A1:s inträde i Företag A växte verksamheten till fyra olika 
affärsområden, varav en fortfarande är utbildningar som fanns i den ursprungliga 
verksamheten. 
 
Förutom Företag A äger A1 och A2 var sitt bolag som är formellt ägare av Företag A. 
Varken A1 eller A2 är anställda i Företag A, utan i sina egna bolag. Enligt A2 valde de 
denna lösning för att förebygga eventuella konflikter om delägarnas löner i framtiden. 
A1 och A2 fakturerar till Företag A lika mycket varje månad och har därigenom större 
frihet i uttag av egna löner. 
 
4.3.2 Uppstarten av Företag B 
 
Det studerade företagets uppstart började med att B1 hade ett annat bolag där en 
innovativ idé utvecklades. För att söka medel för genomförande av projektet hade B1 
anlitat en konsult, som också var egenföretagare, och fann finansieringen hos en 
offentlig organisation. På grund av att B1:s dåvarande företag hade funnits i mer än tre 
år var respondenten inte berättigad till pengarna, då finansieringen riktade sig till 
nystartade företag. På grund av ovilja att driva ytterligare ett företag själv startade B1 ett 
nytt företag tillsammans med den konsult som hade hjälpt B1. De behöll dock sina 
ursprungliga företag. De hårda kraven på den ekonomiska rapporteringen från 
finansiärens sida bidrog till att B1 tillsammans med sin nya kompanjon valde att avbryta 
det projektet och istället avveckla sina tidigare verksamheter och gå in helt i Företag B 
för att sälja sina kompetenser som konsulter. 
 
Efter mångårigt samarbete bestämde sig B1:s kompanjon att sälja sin del i företaget för 
att istället ta en anställning. B1 kontaktade då B2 som erbjöds att ingå som delägare i 
företaget. B1 kände B2 sedan tidigare och hade uppfattningen att B2 ville starta ett 
företag, men inte velat göra det ensam. Enligt B2:s berättelse var det däremot 
möjligheten till förändring som lockade B2 att acceptera B1:s erbjudande. 
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4.3.3 Uppstarten av Företag C 
 
C1 och C2 lärde känna varandra i början av 1990-talet genom ett gemensamt 
idrottsintresse. Detta intresse bidrog till att C1 och C2 utvecklade en innovativ produkt 
som de såg hade stora möjligheter både inom en idrottsverksamhet och i 
rehabiliteringssyfte. Deras dåvarande utbildningar stimulerade utvecklingen av denna 
idé och uppstarten av det studerade företaget. C2 menar att de båda var unga och 
orädda, vilket gjorde att de vågade ta risken att starta företag. Kompanjonerna tog ett 
innovationslån för att starta upp tillverkningen, men kostnaderna för framtagandet av ett 
speciellt tillverkningsverktyg översteg deras beräkningar. Detta gjorde att C1 och C2 
valde att avbryta utvecklingsarbetet och istället försöka tillverka något mindre kostsamt 
och därigenom bygga upp ekonomiska förutsättningar för att återinvestera i den 
ursprungliga affärsidén, vilket dock inte har förverkligats än. Då C2 tidigare hade 
tillverkat företagets nuvarande huvudprodukt i hemmiljö var det naturligt för 
kompanjonerna att välja detta alternativ. De fick snabbt kunder och löste tillverkningen 
genom en sidoproduktion på en fabrik som arbetade med liknande material som 
produkten krävde. Detta samarbete avbröts dock snabbt eftersom fabriken gick i 
konkurs varav C1 och C2 började tillverka produkten själva. 
 
4.4 Ledarskapet och ledarstilen 
 
4.4.1 Ledarskapet och ledarstilarna i Företag A 
 
Båda kompanjonerna uppger att A1 är VD och A2 är visionär ledare. Trots de olika 
befattningarna delar ledarna på VD-ansvaret och har ingen hierarkisk skillnad mellan 
sina befattningar. A1 uttrycker att anledningen till dessa olika titlar är att A1 själv gillar 
mer administrativa arbetsuppgifter, medan A2 är mer ute och “visionerar” och på så sätt 
drar till sig kunder och samarbetspartners. A2 bekräftar detta uttalande och säger att A1 
sköter mer det dagliga kring företaget medan A2 själv är mer ute och “missionerar”. A2 
uttrycker även att ledarna själva skämtsamt brukar kalla sig VD 1 och VD 2 där A1 är 
VD 1 och A2 är VD 2. 
 
Om sig själv säger A2 att respondenten har projektansvaret och är för närvarande 
verksamhetschef på 30 procent i ett av företagets största projekt. Förutom det söker A2 
nya projekt till företaget och bedriver undervisningar samt är ansvarig för kvaliteten i 
utbildningsprogrammen. A2 berättar att A1 har personalansvaret då A1 oftare är på 
kontoret, dessutom är A1 ansvarig för handledningen av de associerade företagen samt 
försäljning av utbildningsprogram. Förutom dessa enskilda ansvarsområden arbetar A1 
och A2 tillsammans inom några av företagets affärsområden. 
 
Då både A1 och A2 har deltagit i ett stort utbildningsprogram som har med ledarskap att 
göra fick kompanjonerna mycket stöd i företagsutvecklingen. De har lärt sig att 
fokusera på det som är viktigt med företaget och hur de ska uppnå det. Ledarna lägger 
stor vikt vid att verksamheten ska bedrivas på enklast möjliga sätt. Månadsvis 
utvärderar ledarna med de anställda, företagets och medarbetarnas ekonomi, upplevelse 
av tid, trivsel och kreativiteten i företaget, de anställdas hälsa samt relationerna i och 
utanför företaget. 
 
A1 berättar att det var svårt i sina tidigare ledarroller att inte ha hela ansvaret då 
respondenten samordnade resurser men inte kunde styra över löner och arbetstider. A1 
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har alltid trivts med att leda medarbetare och finna arbetsuppgifter som de trivs med 
samt motivera deras personliga utveckling. 
 
A1 anser att det som ledare är viktigt att både tänka långsiktigt och kortsiktigt samt att 
ha överblick både över verksamhetens helhet men också dess delar. Det viktigaste av 
allt är dock att som ledare få saker gjorda. A1 menar att till skillnad från en anställd så 
kan en företagare inte hålla på och fundera för länge över beslut. För A1 som 
företagsledare gäller det att vidta åtgärder, och om de inte ger förväntat resultat så 
menar respondenten att det bara är att göra om. Enligt A2 är båda ledarna snabba till 
handling, i stället för att analysera och fundera i flera veckor tar de besluten snabbt. A2 
menar att respondenten själv går mer på magkänsla medan A2 är mer faktabaserad i sina 
beslut. 
 
Gentemot anställda menar A1 att det är viktigt att som ledare tro på medarbetarna, 
bekräfta och lyfta dem, se möjligheter för deras potential samt sprida entusiasm. A1 
säger även att ledare ska vara personliga mot de anställda men samtidigt kunna fatta 
beslut samt vara tydlig. I oklara situationer kan A1 bara vara tydlig genom att erkänna 
att det är otydligt, eftersom förutsättningarna inför ett beslut inte alltid är kända. 
 
A2 beskriver A1:s ledarskap som accepterande och menar att A1 lätt accepterar 
situationens förutsättningar och handlar utifrån dem. Dessutom menar A2 att A1 är 
väldigt tydlig och eftertänksam vilket innebär att A1 tar sig tid att tänka igenom 
situationer för att därefter presentera en strukturerad och tydlig överblick över dem. 
 
A1 säger att ledarna är väldigt lika varandra i sitt ledarskap då båda vill lyfta människor, 
är positiva, ser lösningar och inte tar allt på största allvar. A1 menar att båda ledarna är 
utåtriktade och tycker om att träffa människor men att A2 har mer av de egenskaperna. 
Dessutom är A2 mer visionär och har förmågan att generera mer idéer samt ser saker i 
ett större perspektiv, medan A1 själv är mer försiktig. Om sitt ledarskap säger A2 att 
“empowerment” är viktigt i respondentens roll som ledare. Med detta menar A2 att 
individer i A2:s närhet ska kunna använda sin kraft, sin potential och sitt mod. 
 
A1 berättar att Företag A har personalmöte en gång i veckan där de diskuterar både den 
operativa verksamheten samt att personalen har möjlighet att prata om vad som händer, 
hur de mår och hur arbetet fungerar. A1 anser att det är viktigt att personalen kan vara 
öppna med de problem de möter i arbetet och därför kan prata om det som bekymrar 
dem och lösa problemen tillsammans med ledningen. 
 
A1 och A2 har valt ett mer styrande ledarskap i företaget än vad de egentligen vill 
berättar A1. A1 anger två anledningar till detta. Å ena sidan vill ledarna att 
verksamheten ska vara genuin och att därför även medarbetarna kan leva upp till 
företagets värderingar, så att ledarna kan stå för kvaliteten i företaget. För att skapa den 
organisationskultur och genuinitet som ledarna efterstävar har de valt att vara ganska 
styrande i uppbyggnadsfasen, som företaget för närvarande befinner sig i. Å andra sidan 
befinner sig medarbetarna i grupprocessens rollsökande fas och eftersom de inte funnit 
sina roller än krävs det mer styrning från ledningens sida. Trots denna styrande stil är 
det motiverat att medarbetarna kommer med förslag och idéer. Dessutom berättar A1 att 
ledarna upplevde att personalens osäkerhet i vad som ska göras och vad som förväntas 
av dem har bidragit till ett mer styrande ledarskap. Samtidigt menar A1 att när det är 
tydligt vad företaget står för, och när varumärket är mer grundat, samt när målen är 
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tydligare så kommer ledarskapet att utföras mer “nerifrån och upp”. A1 menar dock att 
personalen har olika behov och ger som exempel två av de anställda. Den ena är väldigt 
självgående och van vid att ta egna beslut, medan för den andra, som arbetstränar hos 
företaget, handlar det inte om att styra sitt arbete och ta egna beslut utan om förmågan 
att ta sig till arbetet varje dag. 
 
4.3.2 Ledarskapet och ledarstilarna i Företag B 
 
B1 och B2 har inga tydligt uppdelade befattningar. Bägge använder VD-titeln vid behov 
då de träffar kunder som vill prata med just VD:n i företaget. Varken B1 eller B2 
uttrycker ett behov av att ha VD-titeln utan förvånar sig över att det finns personer för 
vilka den formella positionen är viktig. B1 beskriver sina och B2:s kompetenser som 
olika, vilket bidrar till att de delar på arbetsuppgifterna på så sätt att de gör det som de 
är bäst på. Båda arbetar som konsulter men med olika uppdrag så de har begränsad 
inblick i varandras arbete. För att visa på ledarnas olika kompetenser och färdigheter 
berättar B1 om ett exempel där respondenten hade en kund med väldigt mycket tankar 
och idéer som behövde hjälp med att omvandla dem till praktiskt användbara. B1 
befarade dock att respondenten bara skulle generera mer idéer. Då bestämde sig B1 för 
att ta in B2 i uppdraget vilket visade sig vara ett bra beslut då B2 kunde möta kunders 
behov. B1 menar det som så att de kompletterar varandra eftersom de är väldigt olika. 
 
B1 anser att B2 ansvarar mer för det administrativa arbetet och trivs med det. B2 själv 
uttrycker sitt intresse för det administrativa genom att poängtera att trots att Företag B 
har en halvtidsanställd som ansvarar för bokföringen vill B2 ändå kunna läsa en 
resultat- och balansräkning och ha inblick i företagets ekonomiska situation. B1 
uttrycker ett ointresse för allt administrativ arbete och föredrar att vara ute bland 
människor och därmed knyta nya kontakter och kunder till företaget. Detta trots att B2 
är en bättre säljare enligt B1. I övrigt driver B1 och B2 projekt var för sig, där B1 
emellanåt tar in tillfälligt anställda medan B2:s uppdrag inte kräver projektanställda.   
 
B1 säger att båda kompanjonerna är bestämda och lätt tar på sig ledarrollen. Sitt 
ledarskap beskriver B1 som anpassat beroende på vilka medarbetare B1 har. 
Respondenten tycker att det är bättre att arbeta med självgående människor som tänker 
själva och kommer med egna idéer. Samtidigt menar B1 att om medarbetaren behöver 
tydliga riktlinjer för hur arbetet ska utföras så kan B1 peka med hela handen. Med 
sådana medarbetare känner sig dock inte respondenten tillfredsställd då mycket tid går 
åt till att styra och samordna medarbetarna. 
 
B2:s ledarskap beskriver B1 som strukturerat och modigt vilket B1 upplever som goda 
ledarskapsegenskaper. B2 själv beskriver sitt ledarskap som typiskt kvinnligt då 
respondenten gärna vill dela på ansvaret genom att föra en dialog med medarbetarna för 
att diskutera sig fram till lösningar som på bästa sätt ska hjälpa dem i sina yrkesroller. 
 
4.3.3 Ledarskapet och ledarstilarna i Företag C 
 
Företag C har inget uttalat VD-skap. Ibland är C1 VD och ibland är C2 VD, beroende 
på vilka de ska träffa. På visitkorten står det dock att C1 är production manager och att 
C2 är managing director men detta är mest för andras skull och inte för deras egen. 
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I Företag C har C2 skött administration och bokföringen ända från början eftersom 
denne har läst ekonomi och därför har kunskap om den delen. Från början var båda lika 
mycket involverade i produktionen men i och med att företaget växte och därmed även 
den administrativa delen så har C2 idag mer ansvar för den biten, medan C1 arbetar mer 
med produktionen och därmed är mer ansvarig för den. C1 berättar att C2 är mer på 
kontoret och därför har mer kundkontakt samt hanterar beställningar, medan C1 i 
produktionen sköter materialinköp samt ser till att de anställda utför sitt arbete korrekt. 
 
För C1 har det ända sedan ungdomsåren varit naturligt att vara ledare. C2 ser inte sig 
själv som lika naturlig ledare som C1 gör, men menar att om situationen kräver det så 
kan C2 ta på sig ledarrollen. C2 menar att respondenten själv gärna avvaktar och lyssnar 
av situationen innan C2 kommer med förslag för att på detta sätt ge mer tyngd till sina 
ord. 
 
När de anställda känner sig stressade anser C1 att det är viktigt att förenkla 
arbetsuppgifterna genom att prioritera det som i första hand ska göras. I C1:s roll som 
ledare är det viktigt att vara tydlig med vad de anställda ska göra och vad som förväntas 
av dem, samt att C1 själv ger de anställda de förutsättningar som krävs för att de ska 
kunna utföra uppgifterna utan att bli stressade. På grund av att samtliga anställda har 
någon form av funktionshinder menar C1 att de idéer som genereras av dem inte alltid 
går att praktisera i verkligheten eller är relaterade till verksamheten. Trots detta menar 
C1 att det inte hela tiden går att avböja dessa förslag utan att de ibland måste anpassa 
sig efter medarbetarnas önskemål, men utan att det ska påverka själva verksamheten. 
 
C1 menar att C2 har lika stort ansvar för de anställda då båda kompanjonerna arbetar i 
nära kontakt med dem. De har tillsammans med de anställda gemensamma fika- och 
lunchraster vilka ses som kontinuerliga utvecklingssamtal i C1:s mening, som leder till 
att både C1 och C2 är delaktiga i personalens utveckling. Det gemensamma ansvaret 
gäller även inköp av material. Trots att C1 är den som är närmast produktionen är C2 
lika ansvarig för att material beställs och levereras i tid. Enligt C1 finns det inget som 
den ena gör som den andra inte gör utan de arbetar alltid tillsammans. C2 bekräftar detta 
och säger att så fort det händer något, till exempel att de får in en förfrågan, så 
diskuterar ledarna hur de ska göra. 
 
4.4 Utmaningar med småföretagande 
 
4.4.1 A1:s uppfattningar om utmaningar  
 
A1 anger att en utmaning i Företag A är att styra ekonomin och få in uppdrag. A1 
menar att som småföretagare måste A1 tillsammans med A2 sälja företagets tjänster och 
utföra största delen av uppdragen själva vilket gör att tiden inte räcker till. Då ledarna är 
i utförandefasen finns det inte tid till att sälja mer uppdrag vilket gör att intäkterna 
pendlar. Samtidigt måste delägarna sätta rutiner och hjälpa personalen att finna sina 
roller i företaget, vilket A1 menar tar mycket kraft och energi. De anställda utgör en 
blandad grupp människor med olika syn på livet men som delar företagets 
grundvärderingar om tron på människan. En sådan komplex grupp av individer ställer 
höga krav på ledarnas engagemang menar A1. En ytterligare utmaning som A1 lyfter 
fram är att Företag A växer i lagom takt och skapar en balans mellan de växande 
kostnaderna och intäkterna. 
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A1 uppger att respondenten arbetar många timmar men att det är svårt att vara specifik 
eftersom A1 inte räknar timmarna. Respondenten menar att en av anledningarna till att 
starta eget företag var att arbeta mindre och mer hemifrån i förhållande till sina tidigare 
anställningar. Det har dock inte blivit så än, eftersom småföretagande kräver mycket tid 
särskilt i uppstartsfasen. A1 upplever dock inte de långa arbetsdagarna som någon 
utmaning eftersom respondenten tycker att arbetet är roligt. Samtidigt uppger A1 att 
respondenten inte kunde tänka sig att arbeta lika mycket som anställd och menar att när 
arbetet är rätt och meningsfullt finner A1 mycket mer kraft i arbetet. 
 
4.4.2 A2:s uppfattningar om utmaningar 
 
A2 anger i likhet med A1 att delägarna är engagerade i försäljningen av sina tjänster 
samtidigt som de utför de inkommande uppdragen. Detta innebär svårigheter att både 
sälja och utföra uppdrag samtidigt vilket leder till ojämna intäkter. A2 uppger att 
delägarna delvis har löst detta problem genom att företaget nyligen har anställt en 
säljare. 
 
A2 upplever att det fanns mycket utmaningar i början av företagandet som med tiden 
har blivit en del av vardagen och därför inte upplevs som utmaningar längre. Bland de 
utmaningar som A2 upplevde i början av sitt företagande var tryggheten den största 
svårigheten. Med detta menar A2 osäkerheten med regelbundna inkomster. En 
ytterligare utmaning som A2 har upplevt är ansvaret för anställda och verksamheten. 
Detta ansvar känner A2 fortfarande men det upplevs inte längre som en utmaning utan 
snarare som motivation för nya idéer och som drivkraft för organisationsutveckling. 
 
A2 arbetar minst 60 timmar i veckan men säger att det är svårt att ange exakt tid då A2 
aldrig räknar arbetstiden. Det är också svårt att räkna arbetstiden enligt A2 då en lunch 
både kan innebära ett trevligt möte med en kollega eller kund och diskussioner om 
affärer. Samtidigt berättar A2 att det upplevdes som underligt när en före detta 
arbetskollega frågade hur många procent A2 arbetar som egen företagare. Detta på 
grund av att A2 inte tänker i de termerna som egen företagare vilket respondenten dock 
gjorde som anställd. 
 
4.4.3 B1:s uppfattningar om utmaningar 
 
B1 uppger att den största utmaningen för småföretagare är att söka uppdrag. 
Respondenten poängterar dock att Företag B inte upplever den problematiken och har 
dessutom inte aktivt sålt några tjänster sedan årsskiftet, utan lever på de uppdrag som de 
fått in sedan tidigare. 
 
En annan utmaning som B1 talar om handlar om att någon av delägarna kan bli sjuk. 
Som småföretagare har B1 inte råd att vara sjuk på samma sätt som en person med 
anställning har. Detta beror på den arbetsbelastning som finns på företaget och 
svårigheterna att ställa in förbestämda aktiviteter som företaget utför på uppdrag av sina 
kunder. B1 menar att även om det var möjligt att ställa in några av dessa aktiviteter, så 
skulle det påverka ekonomin i företaget på ett icke önskvärt sätt. B1 talar om samma 
problematik om det var någon anställd som blev sjuk. Utmaningen i detta fall innebär 
just finansiering av sjukskrivning, då företaget måste betala lön till personen i två 
veckor. Skulle den anställde bli sjuk igen kort efter den första sjukskrivningen skulle det 
innebära ett hot mot företagets ekonomiska stabilitet. Enligt B1 måste alla medarbetare i 
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småföretag bidra till intäkter hela tiden för att förtaget ska klara av att betala sina 
kostnader. Dessutom skulle det innebära extra arbete för B1 då respondenten måste 
täcka upp för de arbetsuppgifter som den sjuke anställde har. 
 
B1 menar att det är jobbigt att ha anställda och bära ansvaret för att de får löner. I 
bakgrunden av detta uttalande berättar B1 om sin negativa erfarenhet då Företag B hade 
anställda, som inte var initiativtagande, hade begränsad kompetens och var ovilliga att 
utföra ytterligare arbetsuppgifter än de var vana vid. Dessutom uppstod det ofta 
missuppfattning av delägarnas morgonmöte vid en kopp kaffe, då anställda trodde att 
det var tidig fikarast. Trots den tidiga rasten tog de anställda sin morgonfika under 
ordinarie tiden också, vilket i B1:s mening bidrog till att det utfördes alldeles för lite 
arbete under dagarna. Enligt B1 är det viktigt att anställda i småföretag är lika aktiva 
säljare av företagets tjänster som deras arbetsgivare och är beredda att göra flera olika 
arbetsuppgifter. Detta villkor är avgörande för småföretags överlevnad. Trots att Företag 
B i dagsläget har stor arbetsbelastning och ekonomiska möjligheter att anställa, är B1 
skeptisk till det på grund av de dåliga erfarenheterna. Dessutom tycker B1 att den som 
anställer personal måste vara en bra administratör, något respondenten inte anser sig 
vara. 
 
När B1 fick frågan om hur många timmar respondenten arbetar i snitt per vecka, hade 
B1 svårt att besvara den. B1 berättar att arbete är en ständigt pågående process som 
fortgår oavsett om B1 är på kontoret eller hemma. B1 uppskattar sina kontorstimmar i 
snitt till 30 timmar per vecka, men eftersom respondentens arbete ofta innebär 
omfattande tankeverksamhet fortsätter B1 arbeta även utanför kontorstiden. B1 berättar 
att datorn följer med överallt och att respondenten ofta arbetar fram tills B1 somnar på 
kvällarna. Respondenten uppskattar att de genomsnittliga arbetstimmarna utanför 
kontorstiden är lika stora som arbetstimmarna på kontoret. Själv upplever inte B1 att det 
är jobbigt att arbeta många timmar, utan anser det som ett naturligt sätt att leva. 
Däremot tycker B1 att de långa arbetsdagarna är en utmaning för familjemedlemmarna. 
 
4.4.4 B2:s uppfattningar om utmaningar 
 
B2 upplever att småföretagares utmaningar är mer av administrativ karaktär. 
Respondenten menar att det tar mycket tid för småföretagare att sköta bokföringen och 
att det då finns en stor risk att egenföretagare arbetar med bokföringen på kvällarna, 
eftersom dagarna är avsatta för hårt arbete med själva verksamheten. B2 ser lösningen 
till denna utmaning i att anlita någon som ska ha ansvaret för företagets administrativa 
drift, vilket Företag B har gjort genom att anställa en sådan person på halvtid. Eftersom 
B2 har en relativt kort erfarenhet av företagande, känner B2 sig fortfarande osäker med 
många omständigheter rörande företagande. 
 
B2 visar viss osäkerhet med att anställa personal. Respondenten hänvisar till B1:s dåliga 
erfarenhet med anställda och menar att det är svårt att hitta rätt personal. Det krävs 
dessutom en stabil ekonomisk bas för att ens börja tänka på att anställa. 
 
Generellt anser B2 att de för företag gällande lagstiftningarna snarare är stiftade med 
hänsyn till stora bolag, vilket utgör en utmaning för småföretag att leva upp till dessa 
krav. B2 efterlyser en differentierad lag för små och stora bolag eftersom småföretagens 
ekonomiska situation är mer ansträngd. En sådan förändring skulle göra det enklare för 
småföretag att anställa samt att anpassa arbetsmiljön utifrån de verkliga förhållandena. 
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B2 arbetar i snitt 40 timmar per vecka och har bestämt sig för att inte arbeta på 
kvällarna. Respondenten är dock beredd att arbeta några kvällar eller helger i vissa 
situationer, då det är nödvändigt för att arbetet ska bli utfört i tid, men försöker att styra 
sitt arbete till ordinarie arbetstider. 
 
4.4.5 C1:s uppfattningar om utmaningar 
 
C1 uppger anpassning till förändringar som en utmaning. Enligt C1 kräver 
verksamheten att respondenten är flexibel och har förmågan att dynamiskt anpassa sig 
till förändringar. Trots att verksamheten har veckoplanering, blir det ofta 
omprioriteringar av för dagen gällande arbetsuppgifter. C1 berättar att då de anställda i 
Företag C har någon form av funktionshinder tillför det ytterligare komplexitet till 
företagets verksamhet och ställer krav på C1 att anpassa sig till personalens förmågor 
och behov. 
 
En annan utmaning som C1 talar om är beslutsfattande. C1 menar att småföretagare 
vanligtvis står ensam med sina beslut och inte har stöd i denna process. Därför tycker 
C1 att det är en klar fördel att vara två ledare i företaget. 
 
C1 upplever inte att tiden innebär någon utmaning, då respondenten regelbundet arbetar 
sjutimmars arbetsdagar. Däremot kan den ojämna arbetsbelastningen bidra till att 
respondenten är tvungen att arbeta utanför ordinarie arbetstid. Det är vanligt att C1 kan 
arbeta 12-14 timmar de dagar som C1 arbetar på annan ort med produktinstallationer. 
Detta händer dock inte så ofta. 
 
4.4.6 C2:s uppfattningar om utmaningar 
 
C2 menar att det finns många utmaningar för småföretagare just i början av 
företagandet. C2 berättar om en utmaning som respondenten upplevde i samband med 
uppstarten av Företag C. Enligt C2:s berättelse hade Företag C en samarbetspartner som 
skulle hjälpa till vid tillverkningen av företagets produkt på sin fabrik. C2 skulle 
därefter tillsammans med C1 bearbeta halvfabrikaten till en färdig produkt. Då 
samarbetspartnern gick i konkurs kort efter samarbetet påbörjats, upplevde C2 att det 
var en utmaning att hitta alternativa lösningar, då Företag C inte hade någon 
fabrikslokal eller utrustning samt saknade resurser för att skaffa dessa. 
 
En annan utmaning som C2 upplevde i början var när respondenten fick ansvaret för 
företagets bokföring, eftersom det var C2 som hade läst ekonomi och därför ansågs per 
definition vara mer kompetent än C1 inom detta område. C2 berättar att det tog många 
kvällar att lära sig funktionerna i bokföringsprogrammet, då respondenten upplevde att 
de teoretiska kunskaperna som C2 hade lärt sig av att läsa Företagsekonomi A och B på 
universitetsnivå, inte var anpassade till praktisk tillämpning. 
 
C2 ser ansvaret som den största utmaningen för egenföretagare. Enligt C2:s berättelse 
känner respondenten ansvaret för sin verksamhet, sin egen och de anställdas 
privatekonomi, samt för de anställdas välbefinnande. Det finns också en rad 
förbättringar som C2 och C1 kontinuerligt arbetar med. C2 menar att det är en utmaning 
att bland annat utveckla produkten, effektivisera arbetssättet samt finna nya 
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inkomstkällor. Dessa utmaningar slutar dock med tiden att upplevas som utmaningar då 
de snarare blir en del av vardagen. 
 
När det gäller produktutveckling och skapande av nya säljkanaler finns det orsaker som 
bromsar delägarnas engagemang. Dels beror det på bristande ekonomiska resurser som 
bland annat har påverkats av två lågkonjunkturer och dels handlar det om försiktighet 
som har utvecklats hos C1 och C2 på grund av deras tidigare erfarenheter av 
produktframtagande, som kompanjonerna upplever som negativa. Det finns även ovilja 
att arbeta utanför ordinarie arbetstid vilket enligt C2 skulle behövas vid 
produktutveckling, då det inte finns utrymme för sådant arbete på dagarna. 
 
C2 delar C1:s uppfattning om att de arbetar sju timmar per dag och uppger att 
övertidsarbete förekommer högst tre till fyra kvällar två gånger per år. Det är bättre att 
arbeta mindre och tjäna mindre pengar, för att istället kunna ägna mer tid åt familjen 
och fritiden, menar C2. 
 
4.5 Förutsättningar för delat ledarskap 
 
4.5.1 A1:s utsagor om förutsättningar för delat ledarskap 
 
Med erfarenhet av att ha drivit företag själv, säger A1 att om respondenten var själv i 
Företag A så skulle A1 inte ha några anställda utan istället arbeta själv och sälja sin 
egen tid. Detta på grund av att respondenten inte skulle våga fatta de beslut och ta de 
risker som delägarna i Företag A gör idag. A1 upplever samarbetet med sin kollega som 
väl fungerande då båda finner ett stort stöd i varandra och känner sig modigare att göra 
saker som de inte skulle ha gjort enskilt. Detta gör att A1 aldrig har upplevt att det 
skulle varit bättre att vara ensam i företaget. 
 
Kompanjonerna brukar diskutera för att sedan gemensamt fatta de stora besluten medan 
de mindre besluten kan tas enskilt eller delegeras ut till de anställda. A2 känner inte att 
någon av kompanjonerna skulle ifrågasätta de beslut som fattas av den andra eftersom 
det är självklart för båda vad de tycker. Ledarna känner varandra bra och är även väldigt 
lika på vissa områden samt har väldigt stor tillit till varandra och förtroende för den 
andras kunskaper. A1 berättar även att kompanjonerna har gått utbildningsprogram 
tillsammans, vilket gynnar dem i både deras personliga och organisationens utveckling. 
 
A1 och A2 brukar ha regelbundna möten där kompanjonerna för diskussioner utifrån ett 
dokument där de noterar vilka beslut som ska fattas. Eftersom A1 tycker om att skriva 
brukar det vara respondenten som antecknar medan A2 är den som mest pratar och 
reflekterar. På så sätt kompletterar ledarna varandra på ett effektivt sätt anser A1. 
 
A1 menar att kompanjonerna har samma grundsyn på verksamheten och ledarskapet 
mot personalen. Vidare anser A1 att kompanjonerna är överens om sina Varför, Vad 
och Hur när det gäller verksamhetsmål och lägger stor vikt vid genuinitet. Detta har stor 
betydelse för A1 då bland annat ett genuint arbete inom ett specifikt område låg i 
grunden för A1:s beslut att starta eget och som A1 upplever uppfylls i arbetet i Företag 
A. 
 
A1 säger att kompanjonernas vision med Företag A är att vara en förebild för det goda 
företagandet och det goda livet, samt att skapa det liv de vill leva, och visa andra att det 
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är möjligt. I denna vision ingår att ledarna ska hantera arbetstiden på ett annat sätt än de 
gör i dagsläget samt att kunna försörja sig och sina anställda på verksamheten. 
 
Inom fem år ser A1 att företaget har vuxit, att en av företagets utbildningar ska ha lika 
hög status som ett erkänt utbildningsprogram inom samma område, samt att hälften av 
den vuxna befolkningen på hemorten känner till företaget. Företaget ska växa organiskt 
så att de människor som tror på Företag A:s filosofi ska sprida den till de orter som de 
eventuellt flyttar till och starta samarbete med Företag A. På så sätt utvidgas företagets 
verksamhet geografiskt. Samtidigt vill A1 att företaget ska ha inflytande inom 
företagsklimatsfrågor i samhället. 
 
För A1 är möjligheten att kunna arbeta med individer som respondenten tycker om, har 
respekt för, samt delar värderingar med viktigt. Personalens betydelse ser A1 i att de 
frigör tiden för respondenten att göra det som A1 tycker om och är bra på, samtidigt 
som personalen ska göra det som de är bra på. A1 lägger stor vikt vid att stödja 
individer att leva upp till sin fulla potential, vilket även tillämpas genom att de har 
anställda som har lönebidrag och nystartsjobb. På så sätt tillämpar företaget sin filosofi 
om det goda företagandet i verksamheten. 
 
A1 ser potentiella risker med delat ägarskap och delat ledarskap i otydligheten vad det 
gäller verksamhetsmål, personliga mål med företagandet samt delägarnas 
grundvärderingar. A1 menar att otydlighet i mål och grundvärderingar skapar splittrade 
tankar och idéer som till slut leder till oenighet mellan delägarna. För att undvika 
meningsskiljaktigheter menar A1 att det är viktigt att i förväg lägga upp en plan för hur 
delägarna ska göra om, eller när, konflikter uppstår. A1 och A2 har valt att reglera detta 
i sitt kompanjonsavtal. A1 är medveten om att oenigheter kan uppstå med tiden men 
tack vare delägarnas förmåga att fokusera på det som är viktigt är inte A1 orolig för att 
det ska bli jobbigt, eller att respondenten ska tycka att det skulle vara bättre att vara 
ensam i företaget. 
 
4.5.2 A2:s utsagor om förutsättningar för delat ledarskap 
 
A2 menar att sedan A2 och A1 blev kompanjoner upplever respondenten att det är skönt 
att dela ansvaret och att inte allt hänger på ens enskilda beslut. Dessutom stöttar 
kompanjonerna varandra vid motgångar av olika slag. Då den ena har en dålig period så 
kan den andra ha en bra och tvärt om. A2 menar att samarbetet med A1 fungerar väldigt 
bra och jämför det med ketchupeffekten. 
 
Respondenten har aldrig upplevt att det skulle vara bättre att vara ensam som företagare 
men kan tänka sig att om det är ett viktigt beslut som måste fattas snabbt och delägaren 
inte går att få tag på så kan det vara enklare att vara ensam. A2 menar att ansvaret över 
ett sådant stort beslut som måste fattas utan A1:s närvaro kan kännas större än om A2 
var själv i företaget. A2 berättar att ledarna pratar med varandra hela tiden och bollar 
besluten som oftast fattas gemensamt. Respondenten är dock inte säker på hur 
uppdelningen av ansvaret ska se ut i framtiden, då företaget förhoppningsvis kommer att 
växa, men målet är att arbetet ska utföras på enklast möjliga sätt. I och med att företaget 
växer menar A2 att båda ledarna inte kommer kunna vara lika insatt i alla frågor 
eftersom det kommer ta alldeles för lång tid. Samtidigt menar A2 att det är skönt att inte 
vara ensam med ansvaret då respondenten känner sig modigare då. 
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A2 säger att denne känner fullkomlig tillit till A1 eftersom respondenten upplever att 
kompanjonerna lever upp till sina åtaganden och skulle detta förändras så skulle A2 få 
en signal om det. I detta menar A2 att kompanjonerna är väldigt lika. Skulle det gå fel 
så gäller det att göra om och göra rätt menar A2 för det är vanligt att det uppstår fel i 
företagandet. Det viktigaste av allt anser A2 är att kompanjonerna har samma 
grundvärderingar och arbetar med lätthet samt att allt inte behöver vara ”jätteperfekt” i 
alla lägen. 
 
Sitt personliga mål med företagandet ser A2 i att lyfta andra och förändra attityden till 
företagande genom att visa att det inte är svårt. A2 anger att det även är viktigt att kunna 
tjäna pengar på företaget för att i framtiden ha en ordentlig pension. Inom Företag A är 
målet att sprida filosofin om varje människas potential, som innebär att det finns en 
plats för alla människor och att det bara gäller att upptäcka och utveckla den, samt finna 
de krafter som alla individer har oavsett arbetsplats och ålder. A2 anser att det är viktigt 
att varje människa ska skapa och leva det liv som de vill. Därför vill delägarna gå ner 
till mer normala arbetstider genom att vara mer tidseffektiva och på så sett leva som de 
lär. 
 
Om fem år vill A2 att Företag A ska ha en omsättning på tio miljoner kronor per år med 
en vinst på tio till femton procent, samt att verksamheten ska ha utvidgats och finns på 
fler orter än idag. Dessutom vill A2 att en av företagets utbildningar ska ha samma 
status som ett erkänt utbildningsprogram inom samma område, åtminstone på företagets 
hemort. 
 
A2 lägger stor vikt vid att medarbetarna har samma vision med företaget som delägarna 
har och att delägarna har tydliga mål för det arbete som de ska göra tillsammans med de 
anställda. Respondenten säger att tack vare det arbete som de anställda utför i Företag A 
behöver inte A2 ägna tid åt det som A2 inte är bra på, utan kan fokusera på det 
respondenten kan och tycker om att göra. Medarbetarna ska samtidigt tycka att det är 
roligt och lätt och inte så pretentiöst på arbetet. Som chef och ledare menar A2 att det är 
viktigt att ha inblick i verksamheten men att även kunna släppa vissa saker för att 
undvika stressen av att tvingas ha kontroll över allting. Även här menar A2 att det 
handlar om tillit. 
 
Medarbetarna är också viktiga som förmedlare av företagets varumärke. Även det 
medarbetarna eventuellt kan säga på Facebook har stor betydelse för varumärket och 
därför är det viktigt att medarbetarna genomsyras av företagets värderingar. A2 kan inte 
tänka sig att ha anställda som inte delar företagets vision och därför går alla anställda 
företagets grundläggande utbildning för att få kunskap om vad det handlar om. 
 
A2 berättar om en medarbetare som började arbetsträna i Företag A två timmar i veckan 
för ett och ett halvt år sedan och nu arbetar 75 procent. A2 tycker det är fantastiskt och 
jätteroligt att få vara med på en sådan resa, eftersom personen på ett sätt kom tillbaka 
till livet igen. Samtidigt fick Företag A ta del av den anställdes kompetens som i annat 
fall hade varit helt bortkastad. A2 anser att det är jätteviktigt för Företag A att få vara 
med och bidra till individers utveckling. 
 
Enligt A2 är det tiden och pengarna som orsakar störst konflikter mellan delägare i 
företag, därför är det viktigt att vara vaksam. A1 och A2 har löst den ekonomiska risken 
genom att låta sina egna bolag, som kompanjonerna har sedan tidigare, vara delägare i 
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Företag A för att sedan fakturera lika stora belopp månadsvis till det gemensamma 
bolaget. På så sätt har delägarna friheten att välja hur stor lön de vill ta ut. När det gäller 
risken med konflikter om arbetstimmar upplever A2 inte att detta innebär något hot för 
samarbetet med A1 för närvarande, då kompanjonerna på förhand har bestämt sig för att 
inte räkna arbetstimmar. Detta kan eventuellt övergå till ett problem i framtiden. A2 ser 
för närvarande snarare en risk i att delägarna triggar varandra att arbeta för mycket. 
 
A2 anser att det hittills i företaget inte har varit några svårigheter med att fatta enskilda 
beslut eftersom det går bra för företaget och besluten bara har handlat om positiva saker. 
Samtidigt kan det hända att företaget kommer att uppleva sämre tider då 
beslutsprocessen kan upplevas som mer obehaglig och därför kan leda till 
konfliktsituationer. Denna risk menar A2 att kompanjonerna har reglerat i sitt 
kompanjonsavtal genom att ha en tredje part som båda delägarna litar på och som vid 
eventuella problem kan hjälpa dem att reda ut konfliktsituationen. 
 
A2 ser även en risk med att kompanjonerna kan ha ett för nära samarbete och därmed 
inte får medarbetarna med sig. Med det menar A2 att delägarna är väldigt insatta i 
verksamhetens alla delar och kan missar att dela med sig av sin kunskap. Detta kan 
bidra till att medarbetarna inte fattar egna beslut, då de inte är säkra på vad ägarna 
förväntar sig av dem. 
 
4.5.3 B1:s utsagor om förutsättningar för delat ledarskap 
 
B1 tycker att det är en stor fördel att dela ledarskapet med någon och har aldrig drömt 
om att vara ensam ledare i företaget. Då B1 har tidigare erfarenhet av att driva företag 
ensam, berättar respondenten att det var väldigt ensamt och utsatt. Det som B1 upplevde 
som jobbigt var att det inte fanns någon att prata med, eller bolla tankar och idéer med. 
Respondenten menar att det är viktigt att kunna dela både glädjen när arbetet går bra 
samt ilskan när det går dåligt. B1 jämför existensen av en kompanjon i företaget med ett 
förhållande i privatlivet. 
 
B1 berättar att B1 och B2 hade en ytlig bekantskap som utvecklades då båda var tidigt 
ute på Facebook där de lärde känna varandra närmare. Denna bekantskap övergick till 
mer privat umgänge med familjeträffar och deltagande i B1:s firmafester. 
 
Sedan B2 och B1 började arbeta tillsammans fortsatte delägarna kommunicera även om 
företaget via Facebook samt mail och telefon. Kompanjonerna träffar sällan varandra, 
då de är ute och arbetar med sina respektive uppdrag. B1 uppger därför att 
kompanjonerna öppet kan stötta varandra på Facebook genom att kommentera eller 
“gilla” varandras inlägg som berör Företag B. De mer känsliga ämnena brukar B1 och 
B2 diskutera på telefon. 
 
B1 tycker att de kompletterar varandra med sina olika kompetenser och därmed uppnår 
en bra matchning som skapar förutsättning för ett brett utbud av kunskap i företaget. 
Samtidigt anser B1 att kompanjonerna inte är konflikträdda vilket bidrar till att många 
konflikter undviks, både inom företaget och gentemot uppdragsgivare, då eventuella 
oklarheter hanteras i ett tidigt skede med förebyggande diskussioner. B1 menar att 
eventuella misstag i verksamheten skulle följas upp med en diskussion mellan delägarna 
för att dra lärdomar av situationen och därmed förebygga eventuella upprepningar av 
liknande misstag i framtiden. 
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B1 anger det sociala engagemanget som sin största drivkraft för det egna företagandet. 
Även om försörjning har betydelse för B1 är det viktigare att kunna bidra till 
samhällsförändring, både genom företagsprojekt och som privatperson. B1 tycker att det 
är värt att periodvis arbeta många timmar för att sedan kunna avsätta tid för att privat 
kunna göra samhällsinsatser. B1 anser att det skulle vara svårt att engagera sig i sådana 
insatser som anställd, eftersom lönen är direkt beroende av arbetstiden. Även som 
anställd chef kan det vara svårt att engagera sig socialt, då personalen förväntar sig att 
chefen ska vara närvarande under ordinarie arbetstid. För B1 som egen företagare 
fungerar det bra att kombinera det dagliga arbetet i företaget med det personliga 
bidraget till samhällsutvecklingen. 
 
När B1 drev företaget tillsammans med sin tidigare partner var förhoppningen att 
företaget skulle växa. Den planen blev dock inaktuell på grund av de dåliga 
erfarenheterna av att ha anställda. För B1 är det inte viktigt att företaget växer men 
säger att nu när B2 är ny delägare så är det möjligt att Företag B kan växa. Själv anser 
B1 att företaget ska arbeta mer i nätverk för att kunna utföra den stora mängd uppdrag 
som de har, då B1 tycker att kompanjonerna “arbetar ihjäl sig”. Respondenten tycker att 
det är viktigare att behålla det goda ryktet som Företag B har och försäkra kvaliteten, än 
att företaget ska växa. B1 säger att respondenten i framtiden inte kommer att ta 
initiativet till att anställa personal då B1 inte vill administrera personalfrågor. 
Respondenten är däremot öppen till idén om anställning om B2 kommer med förslaget, 
då B2 är den mer administrativa av de två. 
 
B1 anser att anställda i företaget inte ska bidra till företagets utveckling, utan att deras 
betydelse är att de kan skapa möjligheter för Företag B att ta in fler och större uppdrag. 
Enligt B1 är de anställdas uppgift att utföra det grova arbetet som B1 och B2 inte hinner 
med. I det avseendet ser B1 att den perfekta medarbetaren skulle vara en person som 
inte väntar på chefens instruktioner utan tar egna initiativ. 
 
B1 anser att det generellt finns ett antal risker med gemensamt ägande. Utifrån egna och 
andras erfarenheter berättar B1 att en risk kan vara att delägarna inte har samma mål 
och uppfattningar med förtagandet. Detta var något som B1 upplevde vid uppstarten av 
sitt första företag. Därför anser B1 att det är viktigt att kompanjonerna kommunicerar 
med varandra om de skilda åsikterna. Om sitt och B2:s samarbete konstaterar B1 att 
B2:s mål med företagande är av mer traditionell karaktär, då B2 lägger stor vikt på 
företagsekonomiska nyckeltal som soliditet och likviditet, medan B1 själv inte anser att 
detta är lika viktigt. Samtidigt menar B1 att detta inte utgör något hot i dagsläget då 
Företag B går bra. En annan risk som B1 lyfter fram är att delägarna kan vara oense om 
lönesättning mellan ägarna, som kan bero på att den ena tycker sig arbeta mer än den 
andra och därför ser lika löner som orättvist. B1 anser sig aldrig kunna ha en delägare 
som tar ut lön enligt timpenning eller procent på de indragna uppdragen utan B1 menar 
att det jämnar ut sig i det långa loppet. B1 sammanfattar sina tankar om risker med delat 
ägarskap och delat ledarskap genom att säga att det främst i allmänhet är ekonomiska 
angelägenheter som utgör bekymmer för delägare och inte de olika åsikterna. B1 menar 
att B1 och B2 är väldigt olika i sina grundvärderingar, då de bland annat har olika 
politiska åsikter, men att de är överens i de viktiga frågorna. 
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4.5.4 B2:s utsagor om förutsättningar för delat ledarskap 
 
B2 instämmer med B1:s åsikter om att inte vilja starta företag ensam, bland annat på 
grund av att det är skönt att kunna bolla idéer med någon och att ha någon att kunna 
dela glädje och sorg med. B2 uttrycker uppskattning av att dela ledarskapet och ha en 
arbetskamrat att prata med, eftersom B2 annars skulle föra dessa samtal med 
familjemedlemmar, vilket respondenten inte anser vara bra. B2 känner sig också osäker 
som företagare på grund av sin bristande kunskap och erfarenhet inom detta område och 
anser att det är viktigt att vara insatt i företagets ekonomi, för att känna sig trygg. 
 
B2 uppger att kompanjonerna umgicks ganska mycket som vänner innan B2 fick 
erbjudande att gå in som delägare i Företag B. B2 beskriver sig själv och B1 som 
prestigelösa. Respondenten säger att igen av delägarna känner avundsjuka för den andra 
utan gläds åt den andras framgångar. Detta ser B2 som den enskilt viktigaste faktorn när 
två personer delar på ägarskapet och ledarskapet. B2 menar att det är viktigt att B1 och 
B2 diskuterar de stora besluten som tas i Företag B för att förebygga eventuella misstag. 
Det har dock inte hänt att ledarna själva eller tillsammans har tagit stora beslut som fått 
avgörande konsekvenser. Det har däremot hänt att mindre beslut har gått snett. B2 
menar då att det är viktigt att ledarna diskuterar vad som har hänt för att tillsammans 
lösa det. B2 anser att ledarna måste vara flexibla och öppna och inte anklaga varandra 
för eventuella fel och misstag. 
 
Eftersom B1 och B2 har åtskilda uppdrag menar B2 att det inte uppstår några större 
komplikationer eller konflikter mellan delägarna. B2 menar att den enda gången som de 
samarbetar i arbetet är när den ena ber den andra om hjälp i någon del av sitt uppdrag. 
 
B2 uttrycker att drivkraften med eget företagande för respondenten är kontrollen över 
sin egen tid och arbetsuppgifterna. För B2 innebär eget företagande en möjlighet att 
kunna leva gott ekonomiskt, men främst att få mer fritid utan att behöva arbeta ihjäl sig. 
 
B2:s vision för framtiden är att företaget anställer en till två personer. Detta är en 
nödvändig åtgärd då B2 inser att företaget tappar säljkraft på grund av hög 
arbetsbelastning. Trots att B2 menar att både B1 och B2 funderar över lösningar på 
deras nuvarande situation hinner de inte utarbeta några framtidsplaner. 
 
B2 menar att i dagsläget är det inte aktuellt för företaget att anställa personal på grund 
av B1:s dåliga erfarenheter av anställda. Därför begränsar sig företaget till tillfälligt 
anställda medarbetare vid större projekt för att utföra specifika arbetsuppgifter när 
delägarna inte hinner med att utföra dessa. B2 anser att det är viktigt att personkemin 
med potentiella medarbetare stämmer med båda delägarna eftersom personerna kommer 
att arbeta med både B1 och B2. De personliga egenskaperna hos anställda väger tyngre 
än eventuell utbildning menar B2. Den medarbetare som B2 kan tänka sig att anställa 
ska kunna sälja delägarnas kompetenser och samtidigt kunna hjälpa till i 
kompanjonernas olika projekt. B2 beskriver det som att kunna vara en allt i allo och 
kunna rycka in där det behövs. 
 
B2 menar att risken med delat ägarskap och delat ledarskap generellt är att 
kompanjonerna kan bli ovänner eller att någon av dem bestämmer sig för att gå ur 
företaget. I båda fall ser B2 risken i en ekonomisk uppdelning. Detta menar B2 inte är 
något problem för Företag B eftersom de inte har några investeringar eller dyra 
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inventarier i företaget. En eventuell uppdelning skulle bara innebära en delning av 
innehållet på företagets bankkonto. 
 
4.5.5 C1:s utsagor om förutsättningar för delat ledarskap 
 
C1 uttrycker att det inte finns några föredelar med att vara ensam företagare och undrar 
om det över huvudtaget skulle finnas något företag om C1 var ensam. Respondenten 
säger att båda delägarna driver företaget tillsammans och har gemensamt ansvar för 
verksamheten och personalen. Det är en fördel att vara två, menar C1, då detta ger 
möjligheten att bolla idéer, reflektera över tankar, samt diskutera sig fram till beslut 
med någon. Respondenten menar att vid beslutsfattande brukar kompanjonerna ofta 
komma fram till ett helt annat beslut än det de skulle bestämma enskilt och detta tredje 
beslut är alltid bättre. C1 berättar att det kan hända att C1 accepterar C2:s förslag trots 
att C1 anser att respondentens förslag är bättre. Detta är dock ingenting C1 ångrar i det 
långa loppet. 
 
C1 menar att kompanjonerna kommunicerar med varandra i informella korta eller långa 
diskussioner om allt som händer. Detta uttrycker C1 som att de har styrelsemöte hela 
dagarna. Oavsett arbetsområde tas alla frågor direkt upp till diskussion mellan ägarna, 
säger C1. Detta kan handla om produktionen då till exempel leverantörer inte klarar av 
leveranstiderna, eller så kan det handla om administrativa frågor, då någon kund inte 
betalat och likviditeten påverkas. 
 
När Företag C startades anser C1 att de hade stora ambitioner om produktutveckling och 
övertagande av marknadsandelar samt att bygga upp ett välkänt varumärke. Under tiden 
som företag C har funnits har kompanjonerna uppnått en del av denna framgång då de 
har breddat sortiment och marknadsandelar successivt, men verksamheten är inte lika 
omfattande som de hade tänkt från början. C1 ser för framtiden att företaget fortsätter 
att utvecklas både när det gäller produktutveckling och större marknadsandelar. C1 
anser att de är utvecklare snarare än förvaltare och att delägarna befinner sig i kreativa 
processer hela tiden. 
 
På lång sikt förväntar sig C1 inte att den nuvarande verksamheten kan växa mycket mer 
men att den kan bli stabilare. C1 tror dock att omsättningen kan öka från nuvarande tre 
till fyra miljoner kronor om året till fem till sex miljoner kronor om året och att de 
kommer att anställa tre personer till. Samtidigt menar C1 att det finns förhoppning om 
att företaget har två eller tre grenar till som är aktiva om fem år. 
 
C1 jämför relationerna i verksamheten med en familj där de två ledarna motsvarar två 
föräldrar som ibland säger emot varandra. Respondenten anger ett exempel där C1 har 
informerat medarbetarna om dagens planer men att C2 senare kom med förändringar i 
instruktionerna som berodde på ett mail som C2 hade fått under dagen. C1 menar att 
förändringar i produktionsplaneringen kan ske regelbundet beroende på om det kommer 
in brådskande beställningar. Det ställer höga krav på de anställda att snabbt kunna 
anpassa sig efter dessa förändringar. Det ställer samtidigt höga krav på ledarna att de är 
tydliga i sin kommunikation. Ibland menar C1 att medarbetarna kan bli irriterade då de 
inte vet vem av ledarna de ska lyssna på och vem det är som bestämmer. C1 tycker dock 
att det är upp till medarbetarna att vänja sig vid att förändringar kan ske precis som i en 
familj. 
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C1 ser medarbetarna som lagspelare och menar med tanke på deras speciella behov att 
det är viktigt att ständigt odla den kulturen hos medarbetarna. C1 ser sig själv som en 
del av detta lag och menar att de ska arbeta tillsammans och vara uppmärksamma på 
varandras behov och funderingar. Respondenten tycker att även om medarbetarna inte 
är lika effektiva på grund av sina funktionshinder som vanliga anställda så tillför det 
något annat till Företag C. Tillfredsställelsen att få vara med i den personliga 
utvecklingen är stor anser C1. 
 
C1 anger som den största risken med delat ägarskap och delat ledarskap att delägarna 
kan ha olika idéer om företagets mål och hur verksamheten ska bedrivas. Detta är 
ingenting som C1 relaterar till kompanjonernas samarbete. Trots att delägarna är väldigt 
olika som individer menar C1 att de har väldigt lika uppfattningar om hur saker ska 
göras. Olika uppfattningar mellan delägare kan vara väldigt energikrävande och då kan 
det vara bättre att vara själv menar C1. 
 
4.5.6 C2:s utsagor om förutsättningar för delat ledarskap 
 
C2 ser egentligen inga fördelar med att vara ensam ägare och ledare men kan tänka sig 
att enda gången det skulle kunna vara bra att vara ensam är när lönen ska tas ut eftersom 
det då troligen finns mer pengar att hämta. C2 anser att möjligheterna med att kunna 
resonera om allt och inte stå ensam i beslutprocessen är de största fördelarna med att 
vara två i företagandet. En annan fördel som C2 lyfter fram är att de kan stötta varandra 
om det uppstår några problem då den ena kan ha en negativ inställning på grund av en 
dålig dag medan den andra ser lösningar på problemet. Om C2 var ensam i företaget 
skulle denna diskussion istället ske hemma och med största sannolikhet skulle C2 inte få 
samma respons och stöttning från sin partner som C1 ger. Detta på grund av att den 
respektive inte är insatt i verksamheten på samma sätt. C2 upplever att den stöttning 
som kompanjonerna ger varandra, mer eller mindre, ser ut som medarbetarsamtal på 
ledningsnivå. 
 
Enligt C2 delar kompanjonerna jämlikt till 100 procent både på ägarskapet och 
ledarskapet. Kompanjonerna har en nära kommunikation med varandra och diskuterar 
allt som händer så fort frågor uppstår. Diskussionerna kan vara långa eller korta 
beroende på situationen. C2 menar att C1 är den som pratar mer och kommer med 
många idéer medan C2 själv är mer lyssnande. Dessa egenskaper skapar möjlighet för 
ledarna att generera gemensamma lösningar som kan vara en kombination av bådas 
idéer. C2 menar att detta inte är någon prestigefråga och att respondenten aldrig räknar 
hur många gånger C2:s eller C1:s förslag accepteras av båda. 
 
C2 anser att kompanjonerna kompletterar varandra och har samma grundvärderingar. 
Med detta menar C2 att de vill ungefär samma saker med både verksamheten och 
fritiden. C2 anser att om de skulle vara olika i sina grundvärderingar kunde det vara 
besvärligt då den ena kanske drömmer om att bli rik medan den andra vill vara ledig. I 
sådana situationer menar C2 att det skulle kunna vara bättre att vara själv, men i 
samarbetet med C1 upplever inte C2 att ensamt företagande är ett alternativ eftersom 
kompanjonernas samarbete fungerar så bra. C2 berättar att ibland kan det hända att fel 
beslut tas av den ena när den andra är bortrest. Detta är dock inga större beslut utan kan 
handla om en eventuell förlust av några tusen kronor som C2 inte upplever som något 
avgörande. Detta handlar bara om pengar och spelar ingen större roll menar C2. 
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Kompanjonerna brukar diskutera de olyckliga besluten och tänka igenom om de kunde 
ha tagits på ett annat sätt. 
 
De stora ambitionerna om att bli rik som fanns med företagandet från början har avtagit 
med tiden anser C2. Idag är C2 nöjd om de inkomster som respondenten får från sitt 
företagande räcker för att betala hushållskostnader och spara till semester. C2 påtalar att 
kompanjonernas ambitioner har sjunkit med tiden och förklarar det med att både C1 och 
C2 har blivit försiktigare. De har med tiden insett att förverkligande av nya idéer är mer 
komplicerat och kostsamt än vad de räknade med från början. I stället för att engagera 
sig i möjligheterna med de nya idéerna ser kompanjonerna idag snarare problem med 
dessa idéer. Denna passivitet beror enligt C2 även på ekonomiska frågor som 
hyreskostnader, materialkostnader och löner till de anställda. Sina egna löner prioriterar 
kompanjonerna efter att alla andra utgifter är betalade vilket kan innebära att de vissa 
månader inte får någon lön. Därför tvingas C1 och C2 att överväga besluten att satsa på 
produktutveckling och marknadsföring då det tar tid innan investeringar i dessa 
områden ger avkastning och kan därför påverka deras privatekonomi menar C2. 
 
C2 berättar att kompanjonerna försöker hitta tillbaka till sitt ursprungliga engagemang 
men upplever att motivationen är låg då de aktiviteter som de bestämmer att genomföra 
rinner ut i sanden redan efter ett antal samtal. C2 uppger dock att en potentiell tredje 
styrelseledamot skulle kunna motivera dem att genomföra strategiska beslut. 
 
I framtiden vill C2 att företaget ska omsätta fem miljoner kronor per år istället för 
nuvarande tre miljoner per år och ha högst två anställda till. Detta menar C2 kan uppnås 
genom att redan utvecklade produkter ska börja säljas mer. Dessutom kan högre 
omsättning säkra regelbundna löner för kompanjonerna. 
 
C2 menar att medarbetarna har stor betydelse för företaget eftersom de gör det 
grundläggande arbetet. Detta skapar möjligheten för C1 och C2 att fokusera på de mer 
komplexa och svåra uppgifterna som inte medarbetarna kan göra, vilket bidrar till att C2 
anser att medarbetarna är ovärderliga. 
 
Generellt menar C2 att det delade ägarskapet och ledarskapet kan innebära risken att 
delägarna blir ovänner. Däremot upplever inte C2 att detta innebär något hot i 
samarbetet med C1 då kompanjonerna har kommit överens om hur en eventuell 
uppdelning ska se ut. Eftersom C2 inte känner att någon av dem är orolig för en sådan 
situation har delägarna inte skrivit på något kompanjonsavtal som fastställer denna 
överenskommelse. En annan risk som C2 uttrycker är att någon av delägarna kan ändra 
sina värderingar med åldern, och då menar C2 att det kan uppstå en fråga om 
kompanjonerna ska fortsätta driva företaget eller om de ska sälja. Denna risk upplever 
inte C2 i förhållande till C1 då respondenten snarare anser att de har vuxit ihop i sina 
värderingar. 
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5. Analys 
 
I detta kapitel ska resultatet från intervjuerna analyseras med utgångspunkt i den 
empiriska redovisningen och det teoretiska ramverk som presenterats tidigare. 
Analysen kommer att genomföras med utgångspunkt i de delfrågor som presenteras i 
syftet. Under rubriken ”Analys av ledarskapet och ledarstilen” analyseras vad 
småföretagare har för ledarskap. Under ”Analys av utmaningar med småföretagande” 
analyseras vilka utmaningar som småföretagare upplever och slutligen under ”Analys 
av förutsättningar för delat ledarskap” analyseras hur det delade ledarskapet kan 
underlätta småföretagares utmaningar. 
 
5.1 Analys av ledarskapet och ledarstilen 
 
Ledarna i Företag A och C lägger stor vikt på att skapa ett positivt arbetsklimat på sina 
företag och tycker att medarbetares välbefinnande är viktigt. Ledarna i dessa företag 
fokuserar på att skapa ett team där medarbetarna och ledarna ska samarbeta samt att 
medarbetarna ska kunna ha en öppen kommunikation med ledarna. Detta 
överensstämmer enligt Backström et al. (2008, s. 39) och Isaksson (2008, s. 7-8) med 
typiskt svenskt ledarkap som ofta karakteriseras av viljan att samarbeta samt att ha ett 
samförstånd och en öppen och förtroendeskapad relation mellan medarbetare och 
ledare. 
 
Företagen har funnits olika lång tid och befinner sig i olika faser av 
organisationsutvecklingen. Medan Företag C har en etablerad organisation som har 
funnits i sju till åtta år, befinner sig Företag A i uppbyggnadsfasen med sin mindre än 
ett år gamla verksamhet. Detta gör att Företag A inte har uppnått sina mål än med den 
ledarskapsform som ledarna önskar att utöva. Ledarna visar stark vilja att ha “nerifrån 
och upp” styrning i företaget, vilket dröjer på grund av att medarbetare fortfarande 
befinner sig i en av de tidigare faserna av grupprocesser där de försöker finna sina roller 
(Wheelan, 2010, s. 27-28, 105-115). 
 
Ledarna i företag A uttrycker dock vikten av att medarbetarna ska känna att ledarna tror 
på dem, ger bekräftelse och motivation, får dem att leva upp till sin fulla potential samt 
sprider entusiasm. Ledarna säger även att det är viktigt att ta hänsyn till medarbetarnas 
olika behov och att medarbetarna öppet kan tala om de problem som uppstår, både vad 
gäller hälsa och arbetsuppgifter, för att de tillsammans ska finna lösningar på 
problemen. För ledarna i Företag A är det också viktigt att medarbetarna har samma 
vision som de själva och därigenom bidrar till utvecklingen av företagets varumärke. 
Denna syn på ledarskapet visar att Företag A strävar efter ett transformational 
leadership (Northouse, 2000, s. 132-133, 137-139; Pierce & Newstrom, 2006, s. 365-
366). 
 
I praktiken har ledarna i Företag A valt att utöva ett mer styrande ledarskap som enligt 
ledarnas beskrivning snarare efterliknar ett situationsanpassat contingency leadership, 
där ledarna anpassar olika ledarstilar till olika situationer (Northouse, 2000, s. 76-77; 
Pierce & Newstrom, 2006, s. 196), vilket enligt ledarna själva beror på organisationens 
mognadsfas. 
 
Även i Företag C använder ledarna situationsanpassat ledarskap. Ledarna i detta företag 
menar att ständiga förändringar i verksamhetens vardagliga arbete, samt medarbetarnas 
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funktionshinder, bidrar till att ledarskapet måste anpassas till dessa förutsättningar vilket 
ställer stora krav på ledarnas förmåga att anpassa arbetsuppgifterna utifrån 
medarbetarnas förmåga att hantera dem. Dessa förutsättningar ställer även krav på 
medarbetarnas vilja och förmåga att anpassa sig till förändringar i arbetets 
förutsättningar. Ledarna uppger också att medarbetarnas funktionshinder gör att ledarna 
måste begränsa deras inflytande i verksamheten, men att de försöker att gå 
medarbetarna till mötes när deras önskemål inte kan skada själva verksamheten. 
 
Även ledare B1 i Företag B uppger att ledarskapet anpassas beroende på vilken 
medarbetare B1 har. Ledaren tycker sig kunna ge mycket frihet till medarbetare som är 
självstyrande, tar egna initiativ, samt kommer med egna idéer, samtidigt som B1 kan 
vara väldigt styrande när medarbetaren förväntar sig tydliga instruktioner från chefen. 
Det framkom under intervjuerna att ledarskapet i Företag B endast utövas mot de 
tillfälligt anställda i företagets projekt som vanligtvis leds av ledare B1. Det faktum att 
medarbetarna har tillfälliga anställningar, och ska utföra grundläggande arbetsuppgifter 
inom olika projekt, bidrar till att B1 anpassar sitt ledarskap utifrån de roller 
medarbetarna ska ha i projekten. 
 
Trots samförstånd, samarbete och öppenhet visar ledarna i denna studie ett 
situationsanpassat ledarskap där ledare i relation till medarbetare strävar efter att skapa 
en arbetsatmosfär i gruppen som ger det stöd som medarbetarna behöver. Utifrån 
medarbetarnas förmåga och behov anpassar ledarna arbetsuppgifternas utformning och 
stävar efter att på ett tydligt sätt förmedla dem till medarbetarna. Ledarna styr även till 
stor del makten i organisationerna genom att delegera besluten till vissa medarbetare, 
men inte till andra, vilket ofta beror på medarbetarnas förmåga att ta egna initiativ. 
(Northouse, 2000, s. 76-77; Pierce & Newstrom, 2006, s. 196)  
 
Författarna till denna studie ser tydliga likheter mellan ledarskapet i de studerade 
företagen och den ledarskapsstil som ägarstyrda små och medelstora företag i 
Storbritannien tillämpar (Wang & Poutziouris, 2010, s. 348). Till skillnad från Wang 
och Poutziouris som finner skillnaden till det situationsanpassade ledarskapet i landets 
kulturella egenskaper, visar denna studie att det finns andra faktorer som är avgörande 
för val av ledarskapsstil. Som framkommer i ovanstående analys handlar dessa faktorer 
om organisationens mognad, anställningsform, och medarbetarnas kapacitet. Då 
kulturens påverkan på ledarskapsstil inte ingick i studiens syfte kan författarna inte 
fördjupa analysen kring kulturens betydelse för valet av ledarskapsstil i de studerade 
företagen.  
 
5.2 Analys av utmaningar med småföretagande 
 
Företagen i denna studie uttrycker ett antal utmaningar som de har upplevt, och som de 
upplever just nu, med anledning av att de driver små företag. De flesta av dessa 
utmaningar går att sammanfattas under tre rubriker som har med ekonomi, ansvar för 
anställda och tillväxt att göra. 
 
Ett flertal av ledarna i denna studie uppger ekonomisk stabilitet och försäljning av 
företagets produkter och tjänster som de största utmaningarna i deras företagande. De 
menar att det i många fall är svårt att få kontinuitet i försäljningen då ledarna både ska 
sälja och utföra arbetet. Detta påverkar företagets försäljningskraft då intäkterna 
inkommer i ojämn takt och därigenom hotar företagets ekonomiska stabilitet. Denna 
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komplexitet som ledarskapet innebär för ledarna i denna studie diskuteras även av andra 
forskare som har utfört studier i småföretag (Flach, 2004, s.199; Nilsson et al., 2000, s. 
187; Tell, 2012, s. 700). För att lösa denna problematik behöver företagare anställa 
personal vilket de i många fall inte har råd med eller vågar göra. 
 
Företagen i denna studie väljer två vägar att gå när de ska anställa personal. Företag A 
och C anställer personal med olika bidragsformer, vilket författarna till denna studie 
delvis tror grundar sig i de bristande ekonomiska resurserna och ekonomisk instabilitet 
som företagen i studien har. Företag B efterlyser personal som ska kunna kombinera 
flera olika roller samt vara initiativtagande och självstyrande. Ledarna i Företag B 
tycker att det är svårt att finna personer som är villiga att arbeta på ett sådant sätt. 
 
En annan stor utmaning som en av ledarna i ett företag i studien lyfter fram är 
eventuella sjukdomar som kan drabba ägaren eller anställda. Som ägare har du mycket 
större ansvar för verksamheten och dess ekonomi än vad du som anställd har. I ansvaret 
för verksamheten ingår att företagare måste underhålla relationerna med sina kunder 
och ledaren känner därför stort ansvar för att leva upp till sina åtaganden och utföra 
arbetet inom avtalad tidsperiod. Uppdragen bidrar till företagets intäkter vilket gör att 
företagare känner press även inom detta område. Dessutom är företagare tvungna att 
finansiera sin egen sjukskrivning, vilket i kombination med avbrott i intäkter kan hota 
företagets existens vid en längre sjukskrivning. 
 
I ett litet företag är det viktigt att alla i företaget bidrar till intäkterna. Om en anställd 
blir sjuk påverkar det intäktsflödet då företaget är skyldig att betala sjuklön till den 
anställde under en fjortondagarsperiod. Dessutom måste någon utföra de arbetsuppgifter 
som den sjukskrivne brukar göra, vilket troligtvis innebär ökad arbetsbelastning för 
ägaren som i vanliga fall ändå har mycket att göra. Författarna tror att företagare kan 
uppleva en större utmaning när anställda är sjuka eftersom de då måste betala ut sjuklön 
vilket de kan avstå om de själva skulle bli sjuka. Dessutom kan företagen välja att själv 
arbeta hemifrån vid en eventuell sjukdom något som inte går att kräva av en anställd. 
Detta utgör en ytterligare utmaning vid anställning av personal. 
 
Ledare i Företag A och C uppger att en stor utmaning i början av företagandet var att 
bära ansvaret för verksamheten samt medarbetarnas välbefinnande och löner. Ledarna 
lägger stor vikt vid att medarbetarna ska trivas på arbetsplatsen och regelbundet få sina 
löner. Företagarna uppger dock att denna utmaning med tiden upplevs som en vardaglig 
uppgift och ger snarare en motivation för nya idéer och organisationsutveckling. 
 
Den tredje stora utmaningen som företagarna i den här studien talar om är företagets 
tillväxt. Synen på denna utmaning skiljer sig dock åt mellan företagen. Företag A 
uttrycker viljan att växa, men en av ledarna i företag A anser att det är svårt att få 
företaget att växa i lagom takt, så att inte utgifterna överstiger intäkterna och därför 
orsakar obalans i företaget. Detta överensstämmer med Bergqvist (2004, s. 45) och 
Sjögrén et al. (2011, s. 369) beskrivning av investorn och kapitalisten samt 
tillväxtorienterade företag som fokuserar på tillväxt. Övriga företag uttrycker en ovilja 
att ta risker genom att tveka i frågan om att anställa personal och utveckla nya 
produkter. Detta visar på att dessa företag har en hel del gemensamt med det som 
Bergqvist (2004, s. 43) beskriver som typiska drag hos egenföretagare, samt Sjögrén et 
al. (2011, s. 369) beskrivning av överlevnadsorienterade företag, vars ledare uttrycker 
en ovilja att ta risker och återinvestera i företaget. 
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En av ledarna i Företag C upplever en utmaning i att finna vägen tillbaka till den 
produktutveckling och tillväxt som företaget hade i början. Anledningen till den 
sjunkande produktiviteten anser ledaren bottnar i bristande ekonomiska resurser i 
företaget som beror på lågkonjunktur, försiktighet på grund av dåliga erfarenheter av 
produktutveckling, då de verkliga kostnaderna överskred de ursprungliga kalkylerna, 
samt oviljan att arbeta utanför ordinarie arbetstid. Företag C visar på att de i början av 
sitt företagande hade entreprenörsanda med vilja att förverkliga sina visioner 
(Johannisson & Lindmark, 1996, s. 28-31). Med ledarnas erfarenheter växte dock en 
osäkerhet hos dem som påverkade företagets tillväxt och bidrog till att den 
entreprenörliga andan hos ledarna övergick till ett förhållningssätt som mer liknar den 
hos småföretagare (Johannisson & Lindmark, 1996, s. 28-31). 
 
Förutom dessa utmaningar nämner även enskilda ledare i denna studie några ytterligare 
aspekter som utgör utmaningar för dem. En av ledarna talar om problematiken med att 
kortsiktigt planera verksamheten då företaget ständigt måste anpassa sig efter kundernas 
behov och leverantörernas försenade leveranser. Anpassning till verksamhetens alla 
krav beskrivs både hos Johannisson & Lindmark (1996, s. 28-31) och Bergqvist (2004, 
s. 43) som ett tydligt drag hos idealtyperna småföretagare respektive egenföretagare. 
Svårigheterna med att kortsiktigt planera det operativa arbetet i företaget på grund av 
externa intressenters påverkan, kompletterar Tells (2012, s. 700) studie som visar att det 
långsiktiga strategiska arbetet påverkas av att ledare ägnar den största tiden åt 
administrativt och operativt arbete.  
 
En annan ledare upplever brist på erfarenhet av företagande som en svårighet då det 
orsakar osäkerhet i många frågor som berör företagandet. Samma ledare anser att de 
gällande lagarna utgör en utmaning för småföretagare att leva upp till då de är 
anpassade för stora bolag. 
 
Denna studie bekräftar till viss del Johannissons och Lindmarks (1996, s. 28-31) samt 
Bergqvists (2004, s. 43) syn på idealtypen småföretagare och visar att hälften av de 
intervjuade företagarna arbetar minst 60 timmar per vecka. Dessa ledare upplever inte 
detta som någon utmaning då de tycker att arbetet som de utför är roligt och intressant. 
Därför anser författarna till denna studie att dessa ledare, i överensstämmelse med 
Johannisson och Lindmark (1996, s. 28-31) och Bergqvist (2004, s. 43), snarare ser sitt 
företagande som en livsstil. De övriga tre ledarna i studien anger att de arbetar cirka 40 
timmar per vecka och föredrar att ha lägre inkomst för att kunna spendera mer tid med 
familjen. 
 
De utmaningar som företagarna i denna studie lyfter fram handlar oftast om ekonomin. 
Företagare behöver försäkra ett jämt flöde av intäkter och därför kan det vara 
nödvändigt att anställa personal som kan hjälpa till med säljarbete och andra 
tidskrävande rutinmässiga arbetsuppgifter. Samtidigt kan anställning av personal utgöra 
höga kostnader för företaget och även innebära vissa risker vid eventuella 
sjukskrivningar, som också kan påverka ekonomin negativt i företaget. Företagen i 
denna studie minskar kostnaderna som uppstår i samband med anställningar genom att 
ta in personal med olika former av statligt bidrag. Även företagens tillväxt innebär 
utmaningar som grundar sig i deras ekonomiska situation. 
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I teorikapitlet framkom det att investorn och kapitalisten kan likställas med 
entreprenören samt egenföretagare med småföretagare. Denna studie visar att företagare 
kan kombinera egenskaperna hos både småföretagaren och entreprenören vilket bidrar 
till att ledarna vill att företagen ska växa, men inte vågar ta de risker som krävs för att 
de ska göra det. Med utgångspunkt i Sjögrén et al.s (2011, s. 369) studie uppvisar ett av 
företagen att de är tillväxtorienterade medan två av företagen snarare är 
överlevnadsorienterade. Utifrån de utsagor som ledarna i de överlevnadsorienterade 
företagen i studien ger, handlar deras överlevnadsorienterade inriktning inte enbart om 
oviljan att växa utan kan även kopplas till obalans mellan det dagliga administrativa och 
operativa arbetet och det långsiktiga strategiska arbetet (Tell, 2012, s. 700). Svårigheten 
som egenföretagare kan uppleva med att fördela tiden mellan de olika arbetsuppgifterna 
bottnar ofta i den tidsbrist som småföretagare upplever i sin roll, vilket i sin tur hindrar 
företagens tillväxt. Denna upptäckt visar att trots att småföretagarna i denna studie delar 
på ledarskapet så upplever de till viss del samma problematik som enskilda ledare gör 
gällande tidsbristen. Delat ledarskap löser därmed inte tidsproblematiken fullt ut.  
 
5.3 Analys av förutsättningar för delat ledarskap 
 
I detta avsnitt kommer författarna i huvudsak analysera två avsnitt beskrivna i 
empirikapitlet: ”Uppstarten av nuvarande företag” samt ”Förutsättningar för delat 
ledarskap”. Dessutom tar författarna med i analysen delar från avsnittet ”Ledarskapet 
och Ledarstilen” i empirin som berör respondenternas befattningar och även delvis 
deras arbetsuppgifter. Med utgångspunkt i Döös et al. (2010, s.34-35, 63-64; 2005, s. 
61) var det nödvändigt att lyfta upp dessa utsagor i analysen under detta avsnitt. 
Utsagorna som berör uppstarten av de studerade företagen lyfter även fram anledningar 
till uppstarten av samarbete mellan ledarna i de tre ledarparen. Samtidigt som ledarnas 
befattningar och deras inställningar till dessa, samt uppdelningen av arbetsuppgifter har 
stor betydelse för att fastställa vilken typ av delat ledarskap som ledarna utövar. 
 
5.3.1 Analys av uppstarten av samarbetet 
 
Företagarna i denna studie uppvisar olika anledningar till att initiera samarbetet med 
varandra. I Företag A upptäckte ledarna att de hade gemensam grundsyn på 
verksamhetsmålen samt syn på hur verksamheten skulle bedrivas när de tillsammans 
med tre andra personer ledde ett annat företag. Denna insikt om gemensamma 
värderingar överensstämmer med det Döös et al. (2010, s. 63-64) beskriver som ett 
typiskt drag vid uppstarten av samarbete mellan ledare. När ledarna inledde samarbete 
inom Företag A utvidgades verksamheten i företaget tack vare deras gemensamma syn 
på verksamheten samt de kompletterande kompetenser som ledarna har. 
 
Författarna till denna studie har funnit att oviljan att driva företag ensam utgör 
ytterligare en aspekt till uppstarten av samarbete mellan delägare än vad den teoretiska 
bakgrunden lyfter fram. Då B1 inte ville fortsätta driva Företag B ensam efter att 
ledarens dåvarande kompanjon gick ur samarbetet, erbjöd B1 delägande i företaget till 
B2 som respondenten kände sedan tidigare och umgicks med privat. Tack vare det 
privata umgänget visste B1 om B2:s önskan att göra något annat. 
 
Ledarna i Företag C startade sitt samarbete genom en gemensam affärsidé som hade 
vuxit fram tack vare deras gemensamma fritidsintresse, vilket Döös et al. (2010, s. 69) 
visar på kan ligga till grund för att individer startar företag tillsammans och som i sin tur 
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kan leda till delat ledarskap. I motsats till vad Döös et al. (2010, s. 63-64) beskriver som 
ett typiskt drag vid uppstarten av ett samarbete mellan två individer, så uppvisar ledarna 
i Företag C att de inte visste vad den andra hade för grundvärderingar. Detta trots att de 
kände varandra innan de startade företaget ihop.  
 
Samtliga ledare i denna studie har själva initierat samarbetet på grund av att de har 
positiva erfarenheter av varandra. Antingen att de tidigare har arbetet med varandra eller 
att de kände varandra privat. Detta skapar enligt Bridbord och DeLucia-Waack (2011, s. 
217) förutsättningar för ett bättre fungerande co-leadership.  
 
5.3.2 Analys av samarbetet mellan ledarna 
 
Form av delat ledarskap 
 
Företagare i två av de tre studerade företagen har inga formellt uttalade befattningar och 
använder sig av olika befattningar när de träffar kunder. I Företag B brukar ledarna 
använda sig av titeln VD, medan i Företag C använder ledarna titeln ”produktion 
manager” för den av kompanjonerna som är mer insatt i produktionsfrågor och 
”managing director” för den som arbetar mer med administration. I Företag A däremot 
har ledarna formella VD-befattningar som är VD och Visionär-ledare. Samtliga ledarpar 
uppger dock att de leder sina företag tillsammans och har lika stort ansvar för 
verksamheten.  
 
I företag A och C har ledarna även gemensamt personalansvar. Detta är inte fallet på 
Företag B då det bara finns en anställd på företaget som ansvarar för företagets 
bokföring och som enligt ledarna själva snarare är den som leder ägarna i att fatta 
genomtänkta ekonomiska beslut. Trots att företagarna i två av tre företag i denna studie 
inte uppfyller alla kriterier för hierarkiskt likställt ledarskap enligt Döös et al. (2010, s. 
34-35; Döös et al, 2005, s. 61), då det bara är ett av företagen som har formellt uttalade 
befattningar, anser författarna till denna studie att samtliga ledarpar är jämlika i sina 
formella befogenheter och därför är hierarkiskt likställda. 
 
I Företag A har ledarna delat på arbetsuppgifterna så att den ena har mer administrativa 
arbetsuppgifter, medan den andra ledaren arbetar mer utåt och knyter kontakter med 
kunder och samarbetspartners. Utöver det driver ledarna i detta företag arbetet inom 
sina respektive affärsområden. Ledarna i Företag B har inga gemensamma 
arbetsuppgifter att dela på eftersom de arbetar i sina respektive projekt och inte heller 
har några anställda som behöver ledning. De anser dock att den ena av dem är mer 
intresserad av de administrativa uppgifterna och är mer insatt i dem, medan den andra är 
mer ute och knyter kontakter till företaget. Även i Företag C delar ledarna på 
arbetsuppgifter där ena ledaren utför mer administrativa arbetsuppgifter medan den 
andra har produktionsrelaterade arbetsuppgifter. 
 
Tell (2012, s.700) menar att ledare i småföretag lägger den största delen av sin tid på det 
administrativa och operativa arbetet vilket bidrar till att lite tid ägnas åt det långsiktiga 
strategiska arbetet. Då ledarna i denna studie delar upp arbetsuppgifterna mellan 
varandra frigör detta troligen tid för det gemensamma strategiska arbetet. Samtidigt 
visar en studie kring co-CEOship att ledare som delar upp arbetet, genom att den ena 
fokuserar mer på de framtida affärerna och den andra på pågående affärer, uppnår ett 
bredare ledarskap som ökar kompetensen och fördjupar kunskapen hos ledarna (Arnone 
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& Stumpf, 2010, s. 15). Även forskning kring co-leadership belyser de fördelar som 
kompletterande ledarskap kan innebära. Dessa gör det dock ur ett perspektiv av att olika 
ledarstilar hos ledarna tillför kompletterande kunskaper till företaget (Miles & 
Kivlighan, 2010, s. 119; Bridbord, 2011, s. 217). Forskarna till denna studie anser att 
denna kompletterade kunskap även går att koppla till den varierande inriktning på 
arbetsuppgifter som ledarna i denna studie uppvisar.  
 
I enlighet med Döös et al. (2010, s. 41; 2005, s. 8), Döös (2006, s. 46) samt Döös och 
Wilhelmson (2003, s. 335) beskrivning av funktionellt delat ledarskap har ledarna i de 
studerade företagen gemensamt ansvar och befogenheter i sina respektive verksamheter, 
men delar upp arbetsuppgifterna utifrån de områden de har intressen för och besitter 
kunskap inom. Det faktum att ledarparen är hierarkiskt likställda bekräftar att de har ett 
funktionellt delat ledarskap då Döös et al. (2010, s. 41; 2005, s. 8), Döös (2006, s. 46) 
samt Döös och Wilhelmson (2003, s. 335) uppger att ledare med denna typ av delat 
ledarskap är hierarkiskt likställda. 
 
Framgångsfaktorer 
 
Som framgår ovan har ledarna i denna studie ett funktionellt delat ledarskap. Författarna 
anser ändå att det är relevant att studera de framgångsfaktorer som Döös et al. (2010, s. 
78-84) samt Döös och Wilhelmson (2003, s. 338) talar om inom samledarskap för att 
undersöka om dessa faktorer även stämmer vid funktionellt delat ledarskap i denna 
studie. En av framgångsfaktorerna som Döös et al. (2010, s. 78-84) samt Döös och 
Wilhelmson (2003, s. 338) talar om är att inte kompromissa då forskarna menar att 
ledarna snarare brukar välja “antingen/eller” principen inom beslutsfattande i stället för 
den kompromissade “mitt i mellan” vägen. Denna studie visar dock att ledare med 
funktionellt delat ledarskap snarare väljer en “mitt i mellan” väg som är resultat av 
gemensam diskussion och resonemang kring frågan som ska beslutas om, utifrån det 
som ger bäst resultat för verksamheten. I företag C, till exempel, säger ledarna att 
förslagen som de kommer med under diskussioner ofta övergår till ett beslut som 
kombinerar bådas tankar och att detta beslut oftast är det mest korrekta. Även om det 
vissa gånger är den enas förslag och andra gånger den andras som ligger till grund för 
det slutgiltiga beslutet, finns det ingen prestige av vinst eller förlust mellan ledarna. 
 
Inom samledarskap är det viktigt att växla och varva mellan arbetsuppgifter vilket inte 
är relevant för funktionellt delat ledarskap då dessa ledare har uppdelade arbetsuppgifter 
(Döös et al., 2010, s. 38, 78-84; Döös et al., 2005, s. 54; Döös och Wilhelmson, 2003, s. 
334-336, 338). Det finns dock en annan sorts växling mellan ledarna inom funktionellt 
delat ledarskap i denna studie som grundar sig på samarbetet mellan ledarna. I de 
studerade företagen ser samarbetet olika ut, men det de har gemensamt är att ledarna 
brukar diskutera olika frågor som uppstår i verksamheten, trots uppdelning av 
arbetsuppgifterna, samt fattar gemensamma beslut inom de stora områdena. När det 
gäller mindre frågor brukar ledarna i Företag A antingen fatta dessa beslut enskilt eller 
delegera till sina medarbetare. En av ledarna i Företag A uppger dessutom att det är 
viktigt att arbetet utförs på enklast möjliga sätt vilket kan bidra till att ansvar och 
beslutsfattande kommer att se annorlunda ut i framtiden, i och med att företaget 
förhoppningsvis kommer att växa. I Företag B däremot fattar kompanjonerna sina egna 
beslut inom de mindre frågorna, medan i Företag C är ledarna tillsammans både om 
större och mindre beslut. Ledarna i de studerade företagen uppger att det är bättre att 
dela ledarskapet än att driva företaget ensam, vilket de förklarar med att de då får 
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möjlighet att ha en arbetskamrat att bolla tankar och idéer med, att de kan stödja 
varandra vid motgångar samt att de blir modigare i sitt företagande. Samtliga ledare i 
studien tar gemensamma beslut i stora frågor, de pratar mycket med varandra samt 
diskuterar besluten. I Företag A och C har ledarna många långa och korta diskussioner 
både vid förbestämda och spontana möten, medan i Företag B uppger ledarna att de 
håller kommunikationen levande även om de inte träffas. Därför anser författarna till 
denna studie att inom funktionellt delat ledarskap är det viktigt att ledarna växlar och 
varvar sina tankar och idéer med varandra och även försäkrar informationsflöde dem 
emellan. 
 
En ytterligare aspekt som Döös et al. (2010, s. 78-84) samt Döös och Wilhelmson 
(2003, s. 338) talar om inom framgångsrikt samledarskap är fördelarna av att vara två då 
de kan kommunicera med varandra och därför troligen fatta bättre beslut. Ledarparen i 
studien bekräftar detta och anger även ytterligare fördelar med att vara två i företaget. 
Bland dessa fördelar framkommer att ledarna känner sig modigare och får stöd av 
varandra. Ledarparen kompletterar även varandras brister, som till exempel i Företag B 
uppger B2, som har varit egenföretagare relativt kort tid, att de bristande kunskaper 
inom företagande som ledaren har kompletteras av B1:s långa erfarenhet av 
företagande. 
 
Förutom fördelar med delat ledarskap berättade ledarna i de studerade företagen även 
om eventuella risker som delat ledarskap kan innebära. I enlighet med Döös et al. (2010, 
s. 109, 118-120; 2005, s. 50-51) lyfter ledarna i denna studie fram ett antal nackdelar 
med delat ledarskap. Dessa nackdelar är inget som ledarna har upplevt med deras 
nuvarande kompanjoner, utan något som de föreställer sig kan uppstå vid gemensamt 
ledarskap. Samtliga ledare pekar på två områden som kan hota samarbetet mellan dem. 
Dessa nackdelar handlar om oenigheter på grund av olika uppfattningar om arbetstider 
och lönesättning samt konflikter på grund av olika verksamhetsmål, personliga mål och 
grundvärderingar samt att otydlighet gentemot medarbetarna kan orsaka förvirring om 
vilken av ledarna som bestämmer vad. Detta tillför ingen ny kunskap vad gäller 
nackdelar med delat ledarkap utan bekräftar bara tidigare forskning, vilket bidrar till att 
författarna därför väljer att inte fördjupa sig ytterligare i denna diskussion. 
 
Gemensam Bottenplatta 
 
Döös et al. (2010, s. 27-32), Döös (2006, s. 44) samt Döös och Wilhelmson (2003, s. 
332) menar att det är viktigt att personer som delar på ledarrollen i företag har en 
gemensam bottenplatta som består av prestigelöshet, tillit och gemensamma 
värderingar. Författarna anser att prestigelöshet och tillit är besläktade begrepp som går 
in i varandra väldigt mycket vilket bidrar till att dessa begrepp kommer att behandlas 
gemensamt i denna studie. 
 
Prestigelöshet och tillit framkommer hos ledarna i denna studie då de är beredda att dela 
på makt och framgång med varandra, litar på varandras kompetens samt har tolerans för 
eventuella misslyckanden. Ledarna uppger bland annat att vid uppkomsten av ett 
misstag brukar de diskutera situationen med varandra för att dra lärdomar och förebygga 
uppkomsten av liknande situationer i framtiden. De säger också att misstag sker ofta i 
företagande och att det inte är något att anklaga varandra för. Ledarna upplever att de 
driver företaget tillsammans och har gemensamt ansvar för verksamheten. De lägger 
inte någon betydelse i de formella befattningarna och ser sig själva som jämlika ledare 
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och delägare i företaget. Dessutom uppger ledarna att de inte känner avundsjuka mot 
den andra och samtidigt gläds åt varandras framgångar och stödjer varandra vid 
motgångar samt att de inte anklagar varandra för eventuella misstag. Ledarna litar på 
varandra och kan lämna över beslutsfattande till den andra, vilket visar att de tror på att 
den andra ska ta det för båda bästa beslutet. Detta visar också att ledarparen har 
förtroende för varandras kompetenser och kunskaper, vilket tillsammans med deras 
ömsesidiga respekt ligger till grund för deras gemensamma företagande. En annan 
aspekt som bidrar till ledarnas tillit till varandra är övertygelsen att de lever upp till sina 
åtaganden i samarbetet. Vikten av prestigelöshet betonas även inom co-leadership då 
den gemensamma prestationen är viktigare än den enskilda personens prestige, vilket 
därmed ökar informationsutbytet inom företaget (Troiano, 1999, s. 42-43).  
 
De gemensamma värderingar som Döös et al. (2010, s. 32; 2005, s. 52-53) talar om 
grundar sig i att ledare som delar på ledarskapet ska ha gemensam syn på individer och 
verksamhet. Ledarparen i Företag A och C visar att de i stort sett har gemensamma 
värderingar där de bland annat uppger viljan att ha mer tid för att vara med sina 
familjer. I Företag B har ledarna däremot olika värderingar vilket bland annat visar sig i 
att den ena kan tänka sig att arbeta mycket för att kunna engagera sig i 
samhällsutvecklingen medan den andra tvärtom vill arbeta normala tider för att 
tillbringa mer tid med familjen. 
 
Ledarparen i studien uppvisar att de har gemensam syn på verksamheten, har samma 
mål med sina respektive verksamheter och ser lika på hur dessa mål ska uppnås. Även 
det faktum att ledarparen i Företag A och C uppger liknande långsiktiga mål visar på att 
företagarna har genomarbetat en gemensam plan för framtiden. Författarna kan dock 
konstatera att Företag B inte har några långsiktiga mål vilket ledarna själva förklarar 
med deras höga arbetsbelastning och svårigheten att avsätta tid för den gemensamma 
planeringen. 
 
Samtliga ledarpar delar synen på individen då Företag A och C anser att det är viktigt 
att lyfta människor och bidra till deras personliga utveckling samt att medarbetarna ska 
trivas på sina arbetsplatser. Ledarparet i Företag B har delad syn i att potentiella 
medarbetare inte ska bidra till företagets utveckling utan utföra grundläggande 
rutinmässiga uppgifter för att avlasta ledarna. Denna syn tror författarna kan bero på att 
en av delägarna har negativa erfarenheter av att ha anställda och att företaget i princip 
inte har personal på permanent basis. 
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6. Sammanfattande diskussion 
 
Denna studie har studerat delat ledarskap för att undersöka om ledarskapet underlättas 
av att småföretagare delar på ledarskapet. Studien har en teoretisk ambition som 
uttrycks i de två första delsyftena i studien. Det första delsyftet handlar om att studera 
vilka utmaningar som småföretagare upplever. Det andra delsyftet handlar om att 
skapa förståelse för det ledarskap som utövas i småföretag med delat ledarskap och hur 
detta kan påverka ledarskapsutmaningarna för småföretagare. Förutom en teoretisk 
ambition har författarna även en praktisk ambition som återspeglas i det tredje delsyftet 
i studien. Detta delsyfte handlar om att utifrån skapade kunskaper om hur det delade 
ledarskapet kan underlätta småföretagares ledarskapsutmaningar, förmedla ett antal 
praktiskt tillämpbara råd till småföretagare. För att uppfylla dessa ambitioner kommer 
först det teoretiska bidraget och därefter det praktiska bidraget som denna studie tillför 
att diskuteras. Vidare sammanfattas i avsnittet 6.3 Slutsatser, de väsentligaste teoretiska 
och praktiska bidragen. Avslutningsvis presenterar författarna förslag på framtida 
forskning. 
 
6.1 Teoretiskt bidrag 
 
När det gäller de upplevda utmaningarna visar denna studie att ledarna i de studerade 
företagen upplever en rad av de utmaningar som beskrivs av tidigare forskning (Flach, 
2004, s. 199; Nilsson et al. 2000, s. 187; Tell, 2012, s. 700). Denna studie har dock 
funnit att det finns en ytterligare aspekt gällande småföretagares utmaningar som är värt 
att nämna. Studien tyder på att småföretagarnas tillväxt snarare hindras av tidsbristen än 
som tidigare forskning (Sjögrén et al., 2011 s. 369) visat på, av oviljan att växa. 
Annorlunda uttryckt så bottnar tillväxtproblematiken i svårigheten för småföretagare att 
få tiden att räcka till. Denna erfarenhet tyder också på att den tidsbrist som 
småföretagare upplever, inte helt underlättas av att de delar på ledarskapet. Denna 
iakttagelse tillför en ytterligare aspekt till den forskning som belyser småföretagares 
utmaningar, men kan också anses bidra till en utveckling av forskningen om delat 
ledarskap.  
 
Ytterligare erfarenheter som studien bidrar med är att öka kunskaperna inom 
forskningen om småföretagares utmaningar. Författarna till denna studie har kunnat 
identifiera fyra utmaningar som kan underlättas av delat ledarskap. Dessa utmaningar 
handlar om ansvaret för försäljning och ekonomisk stabilitet, ansvar för medarbetare, 
företagets tillväxt samt brist på erfarenheter av företagande. Hur delat ledarskap kan 
underlätta dessa utmaningar handlar däremot om det praktiska bidraget som denna 
studie tillför, och diskuteras därför under detta avsnitt nedan. 
 
Författarna till denna studie hade, som framgår av det andra delsyftet, för avsikt att 
undersöka vilket ledarskap som utövas i småföretag som delar på ledarskapet. Detta 
syfte utvecklades genom att författarna ville studera om uppdelningen av ledarskapet 
påverkar valet av ledarstil och om ledarstilen i sin tur påverkar ledarskapsutmaningarna 
för småföretagare. Studien visar dock att ledarskapsstilen inte har någon koppling till att 
ledarna i studien delar på ledarskapet, vilket bidrar till att författarna till denna studie 
inte heller kan uttala sig om huruvida ledarstilen påverkar ledarskapsutmaningarna för 
småföretagarna. 
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Trots detta gjordes dock andra iakttagelser omkring ledarskapet som är av teoretiskt 
intresse. Författarna till denna studie kunde konstatera att det finns andra faktorer utöver 
den nationella kulturen, vilket tidigare forskning lyfter fram, som påverkar valet av 
ledarskapsstil i företagen. Dessa faktorer ligger inom tre områden, vilka är 
organisationens mognad, anställningsform och medarbetarnas kapacitet. 
Organisationens mognad beror på hur länge den har funnits, hur långt medarbetarna har 
kommit i de olika faserna av grupprocessen samt om medarbetarna delar ledarnas 
visioner med organisationen vilket framkom på ett av de studerade företagen. 
Anställningsform påverkar valet av ledarstil på så sätt att ledarna i ett av företagen 
anställer tillfällig personal inom olika projekt vilket bidrar till att de anpassar 
ledarskapet till projektens art och medarbetarnas vilja eller ovilja att ta ansvar. 
Medarbetarnas arbetsförmåga eller kapacitet är också viktigt för valet av ledarstil. Detta 
kunde iakttas genom att två av de tre studerade företagen anställer personal med 
funktionsnedsättning eller nedsättning av arbetsförmågan vilket bidrar till att ledarna 
anpassar ledarskapet efter medarbetarnas förmågor. Sammantaget visar detta på att 
ledarna i de studerade företagen har valt ett situationsanpassat ledarskap. 
 
Till dessa erfarenheter om småföretagens utmaningar och ledarskap kan också läggas ett 
antal andra erfarenheter med teoretisk bärighet. Som berördes i teoriavsnittet anses 
ledarnas gemensamma grundvärderingar vara ett viktigt element i den gemensamma 
bottenplattan, men denna studie tyder på att olika grundvärderingar hos ledarna inte 
behöver vara ett problem. Denna iakttagelse gäller visserligen bara i ett av de studerade 
företagen och kan bero på att företaget inte har fast anställd personal som ledarna utövar 
ledarskap över. Om företaget hade fast anställda skulle detta kanske ställa högre krav på 
att ledarna skulle vara ”sampratade” för att undvika att medarbetarna blir förvirrade och 
osäkra på grund av ledarnas olika värderingar. Det skulle även krävas att ledarna 
utarbetade gemensamma kortsiktiga och långsiktiga mål för att säkerhetsställa att 
medarbetarna förstår vad som förväntas av dem. 
 
Därefter visar denna studie att det utöver de anledningar som tidigare forskning belyser 
som orsaker till att delat ledarskap växer fram, finns ytterligare en aspekt, som kan ligga 
till grund för samarbete mellan två ledare i ett småföretag. Som framkommer i analysen 
kan oviljan att ensam driva företag vara avgörande för att individer aktivt söker andra 
att dela ledarskapet med. Detta kompletterar tidigare kunskap om hur delat ledarskap 
kan initieras. 
 
Vidare visar studien också att ledarna i studien med funktionellt delat ledarskap har 
arbetsuppgifter som är uppdelade utifrån ledarnas kompetens och intressen. I de 
studerade företagen är den ena mer administrativt intresserad, medan den andra är mer 
utåtriktad och tar hand om den praktiska delen av verksamheten. Studiens resultat bidrar 
med ny kunskap om att kompletterande kompetenser och intressen hos ledare med 
funktionellt delat ledarskap kan ha positiv inverkan på samarbetet då ledarnas 
kompetenser tas till vara på bästa sätt. 
 
Studien visade också att ledarna är delaktiga i ett gemensamt beslutsfattande och väljer 
ofta en ”mitt i mellan” väg i beslutsprocessen genom att föra en gemensam diskussion 
med utgångspunkt i vad som ska ge bäst resultat för verksamheten. Då ledarna för 
gemensamma diskussioner om de olika besluten visar studien på att det kan vara viktigt 
för ett fungerande funktionellt delat ledarskap att ledarna växlar och varvar sina tankar 
och idéer med varandra samt försäkrar informationsflödet dem emellan. Detta resultat 
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bidrar med ytterligare kunskap kring funktionellt delat ledarskap och visar på att till 
skillnad från när det gäller samledarskap, så går det att med funktionellt delat ledarskap 
att tillämpa en kompromissad “mitt i mellan” väg med framgång.  
 
Studien bekräftar även författarnas teoretiska antagande om att det finns likheter mellan 
delat ledarskap och co-leadership. Analysen visar även att det delade ledarskapet i de 
studerade företagen uppvisar vissa likheter med co-CEOship. Författarna till denna 
studie anser att delat ledarskap i småföretag utgör ett separat forskningsområde inom 
delat ledarskap. Med tanke på att ledare inom småföretag själva initierar samarbetet och 
även kan betraktas som toppchefer i sina respektive verksamheter, utgör co-leadership 
och co-CEOship viktiga teoretiska utgångspunkter för forskning inom delat ledarskap i 
småföretag. 
 
Sist men inte minst vill författarna till denna studie också hävda att denna forskning om 
delat ledarskap i småföretag bidrar till att öka de teoretiska kunskaperna för just denna 
typ av företagare. Detta bidrag är relevant eftersom, som framgick av 
problembakgrunden, tidigare forskning om delat ledarskap så här långt har inriktat sig 
på offentliga organisationer och stora företag. 
 
6.2 Praktiskt bidrag 
 
Som nämndes ovan handlar det tredje delsyftet med denna studie om att utifrån skapade 
kunskaper om hur det delade ledarskapet kan underlätta småföretagares 
ledarskapsutmaningar, förmedla ett antal praktiskt tillämpbara råd till småföretagare. Av 
de olika utmaningar som framkom i denna studie har författarna identifierat fyra 
utmaningar som kan underlättas av det delade ledarskapet: ansvaret för försäljning och 
ekonomisk stabilitet, ansvar för medarbetare, företagets tillväxt samt brist på 
erfarenheter. Nedan kommer en kort diskussion kring hur delat ledarskap kan bidra till 
att hantera just dessa utmaningar. 
 
Ansvaret för försäljning och ekonomisk stabilitet underlättas i de studerade företagen 
genom att ledarna kompletterar varandras kompetenser och på så sätt kan fördela 
ansvaret mellan sig, samt att de stöttar varandra vid motgångar och på så sätt får stöd i 
de svåra besluten. Dessutom fördelar ledarna arbetsuppgifterna mellan varandra där den 
ena har mer administrativa uppgifter och den andra har mer försäljnings- eller 
produktionsrelaterade uppgifter, vilket författarna anser frigör tiden för ledarna att 
kunna fokusera på respektive områden. Av detta följer, som författarna till denna studie 
ser det, att ledare som delar på ledarskapet bör fördela ledarskapsuppgifterna efter 
kompetens för att därmed lindra utmaningen med försäljning och ekonomisk stabilitet. 
 
Ansvaret för personal därefter, påverkar flera olika aspekter av företagens verksamhet, 
som medarbetarnas välbefinnande, löner, eventuella sjukskrivningar samt företagarnas 
behov av medarbetare som kan inta olika roller. Denna studie tyder på att delat 
ledarskap underlättar småföretagarnas ”ansvarsbörda” i och med att de kan bolla tankar 
med varandra samt dela det tunga ansvaret som den enskilda ledaren måste bära själv. 
Det råd som författarna till denna studie ger är därmed att när det gäller 
personalfrågorna kan det vara en styrka att dela ansvaret, i stället för att någon enskild 
ledare tar på sig detta. 
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Utmaningen med tillväxt handlar i grund och botten om två saker, att företaget växer i 
lagom takt samt att behålla motivationen för tillväxt och utveckling. Den första aspekten 
i denna utmaning underlättas av att ledarna kommunicerar och bollar idéer med 
varandra, vilket bidrar till att de fattar de mest genomtänkta besluten. Dessutom känner 
de sig modigare när de är två, vilket ger dem förutsättningarna att ta de risker som är 
nödvändiga för att företaget ska växa. Även den andra aspekten i utmaningen 
underlättas av att delägarna kommunicerar och därmed kan motivera varandra men 
samtidigt att de kan ge stöd till varandra vid motgångar. En småföretagare med 
tillväxtambitioner bör därför söka en eller flera partners att dela ägarskap och ledarskap 
med. 
 
Brist på erfarenhet av företagande underlättas i företag i denna studie av att 
kompanjonen besitter den kunskap och de erfarenheter som den nya företagaren inte har 
och på så sätt kompletterar den ena den andras brister. 
 
Till dessa praktiska implikationer på företagsnivå vill författarna till denna studie också 
lägga den betydelse som studien kan ha på mer övergripande nivå. Som framkom i 
problembakgrunden har småföretagen en stor betydelse för den fortsatta välfärden i 
Sverige, då många arbeten idag skapas inom denna sektor. Många individer är dock 
tveksamma till att starta eget företag då de tror att utmaningarna med långa arbetsdagar 
och mycket ansvar är för stora. Denna studie kan vara till stöd för dessa personer då den 
visar på att delat ledarskap kan underlätta de befarade utmaningarna. I det avseendet kan 
organisationer som stödjer uppstarten av småföretag ta till sig denna kunskap och 
informera framtida företagare om fördelarna att dela på ledarskapet. 
 
6.3 Slutsatser 
 
Diskussionen ovan visar att delat ledarskap kan underlätta småföretagares utmaningar 
då ledarna i denna studie uppger att de kompletterar varandras kompetenser genom att 
de fördelar arbetsuppgifter mellan varandra och därigenom frigör tiden för att kunna 
fokusera på sina intresseområden. Ledarna kan bolla tankar och idéer med varandra och 
på så sätt fördela ansvaret mellan sig samt fatta mer genomtänkta beslut. De känner sig 
modigare och vågar ta de risker som är nödvändiga, samt motivera och stötta varandra 
vid eventuella motgångar. Dessutom kompletterar ledarna varandra både som personer 
och företagare. Trots att delat ledarskap till viss del underlättar tidsproblematiken, eller 
hjälper småföretagare att ”vinna tid”, så löser inte det delade ledarskapet denna 
utmaning helt och hållet, då tidsbristen hos småföretagare som delar på ledarskapet 
påverkar företagens förutsättningar för tillväxt. 
 
6.4 Framtida forskning 
 
Ett flertal av ledarna i denna studie jämför det delade ledarskapet med en familjerelation 
där ledarna är ett par som upplever samma problem och fördelar som familjer gör. Detta 
bidrar till att författarna anser att det skulle vara intressant att studera delat ledarskap ur 
ett beteendevetenskapligt perspektiv med koppling till familjerelationer för att 
undersöka om familjekopplingen kan ha påverkan på hur delat ledarskap ser ut i företag. 
 
Denna studie visade att den ledarstil som småföretagare har inte påverkas av att ledarna 
delar på ledarskapet. Det skulle vara intressant om framtida forskning belyser denna 
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fråga ur en annan synvinkel och undersöker om det finns ledarstilar som ger positiva 
och/eller negativa effekter för det delade ledarskapet.  
 
Författarna har kommit fram till ett antal faktorer som bidrar till ett framgångsrikt 
funktionellt delat ledarskap i småföretag. Mer forskning inom detta område skulle 
behövas, för att öka kunskapen inom området, och tillföra mer kunskap kring fenomenet 
delat ledarskap i småföretagares kontext. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide   
 
Allmänt 
Namn, ålder, utbildning 
Berätta om ert företag 
Berätta om uppstarten av detta företag. (Hur lärde ni känna varandra, hur kom ni på idén 
att starta företag ihop?)  
Hur ser din och din partners arbetsuppgifter ut i företaget?   
Vilka befattningar har ni?  
Berätta om dina tidigare erfarenheter av att vara chef/ledare.  
 
Utmaningar för småföretagare  
Vilka utmaningar upplever du med att vara egen företagare? 
Tror du det skulle vara annorlunda om du var ensam? 
Hur många timmar per vecka arbetar du? 
 
Ledarskapet och ledarstilen  
Berätta om vad som är viktigt för dig i din roll som ledare?  
Berätta om hur du ser på din partner som ledare? 
 
Förutsättningar för delat ledarskap  
Anser du att ni delar på ledarskapet? 
Om ja, hur tycker du att det är att dela på ledarskapet? 
Om nej, berätta varför!  
(Prestigelöshet och tillit - Makt- och ansvarsfördelning, öppenhet, stöd, kritik, tolerans, 
förtroende, respekt) 
 
Varför blev du egen företagare? (Verksamhetssyn) 
Vad vill du uppnå med ditt företagande? (Verksamhetssyn) 
Vart vill du att ert företag ska befinna sig om fem år? (Verksamhetssyn) 
Hur ser du på medarbetarens betydelse för företaget? (Människosyn – delaktighet, 
inflytande, betydelse av kompetens och erfarenheter, personliga relationer) 
 
Avslutningsvis 
Kan du berätta om en situation där du upplevt att det hade varit bättre om du var ensam 
ledare/ägare för företaget? 
Ser du några risker i framtiden med det delade ägarskapet/ledarskapet?  
	  
 


