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Abstract 

 

Title: Two managers, one voice - is it possible?  A case study about the relationship between 

managers and employees in a shared leadership practice. 

 

Authors: Johanna Jansson and Kristin Bucht 

 

Purpose: The purpose of this study is to understand the relationship between managers and 

employees in a shared leadership practice regarding communication and the decision-making 

process. The aim of this study is also to see if the managers and employees experience any 

possibilities or challenges in their relationship. 

 

Method: This study has a qualitative approach and is completed through semi-structured 

interviews. 

 

Conclusions: The findings in this study indicate that communication is an essential element 

when practicing shared leadership. First and foremost it is important that communication 

between the managers is of good quality if the communication between managers and 

employees is going to work well. In the relationship between managers and employees in a 

shared leadership practice it is very important that there is a uniformity in the manager's 

leadership and that they act as one individual. It is also important there is a distinctiveness and 

clearness about what the shared leadership means to both the managers and the employees. In 

the decision-making process it is important that there is a clear communication between the 

managers and how they plan to make decisions and also that they are unified when they are 

going to convey these to the employees. It is also found that the decision-making process can 

be a possibility to both managers and employees in the sense that it can create a sense of 

comfort when two parties discuss an issue together. In the relationship between managers and 

employees we also have found that there can be a possibility in the relationship-making 

process. This because the employees have the opportunity to turn to either of the bosses the 

feel they have more trust in and feel more comfortable with. 
 

Keywords: shared leadership, relationship, managers, employees, communication, decision-

making process 
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1. Inledning 
I detta inledande avsnitt presenteras en bakgrund till ämnet delat ledarskap. Detta leder oss 

därefter in på en problematisering där vi för en diskussion kring tidigare forskning om såväl 

ledarskap som delat ledarskap, där medarbetarens perspektiv har fått begränsat med 

uppmärksamhet. Dessutom diskuteras några av de problematiska aspekter som kan komma att 

påverka chefer och medarbetare i ett delat ledarskap. Slutligen presenteras studiens syfte, 

frågeställningar samt avgränsningar.  

 

1.1 Bakgrund 
Ledarskapsforskningen har ägnat mycket uppmärksamhet åt att försöka definiera vad det 

innebär att vara chef och ledare i organisationer. Detta har dock varit problematiskt då 

begreppen ofta används som substitut till varandra vilket skapar förvirring kring dess innebörd. 

Trots att rollen som chef respektive ledare har vissa likheter så menar forskare att det även finns 

distinkta skillnader mellan dessa två begrepp (Kotterman 2006;Turk 2007;Toor och Ofori 

2008). Rollen som chef och ledare kan båda handla om att skapa en riktning för organisationen, 

arrangera och fördela resurser samt motivera människor. En chef beskrivs däremot ofta som 

någon som har en direktiv position i en organisation, någon som organiserar funktioner, fördelar 

resurser och optimerar användandet av befintlig personal. Ledare och andra sidan söker efter 

att utveckla nya mål och sammanföra organisationer. En ledare ses som någon som kan 

producera användbara och dramatiska förändringar som exempelvis nya produkter eller sätt att 

förbättra arbetsförhållanden. Dessutom beskrivs en ledare ofta som en inspiratör som försöker 

motivera och driva sina medarbetare framåt (Kotterman, 2006). Tengblad (2006) påpekar dock 

att dagens organisationer allt mer kräver att en chef även kan vara en ledare. Från de regelstyrda 

byråkratierna så har allt mer flexibla och platta organisationer vuxit fram, vilket även har krävt 

en ny form av chefskap. Således blir det ännu mer problematisk att särskilja rollerna som chef 

och ledare då det förväntas att en individ på en chefsposition ska kunna vara både och. 

  

Vidare menar Kotterman (2006) att det är ovanligt att en individ har förmågan att agera som 

både en inspirerande ledare och en professionell chef. I stora och komplexa organisationer kan 

det vara desto svårare för en person att hantera båda rollerna och att ofta leder detta till att 

ledarskapet sätts åt sidan för chefskapet. Döös och Wilhelmson (2003) påpekar även detta och 

menar att det många gånger är svårt för en chef att hantera båda rollerna och att det även skapar 

en större belastning. På grund av detta har fler alternativa ledarskapsformer vuxit fram och 

uppmärksammats inom ledarskapsforskningen. En form där chefernas tunga arbetsbörda anses 

lätta är det som kallas för delat ledarskap. Denna praktik består av många olika definitioner 

men handlar i sin renaste form om att två eller flera chefer delar på en formell position och har 

samma ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter (Döös, Wilhelmson och Backström, 2013). 

O´Toole, Galbraith och Lawler (2002) menar att delat ledarskap inte är någonting nytt men att 

det inte har uppmärksammats särskilt mycket vare sig i forskning eller i den akademiska 

världen. Detta tros bero på de förutfattade föreställningarna om en ledare som en ensam hjälte 
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med extraordinära förmågor och färdigheter. Således ser många fortfarande ledarskap som en 

individuell ansträngning som inte kan delas med andra. 

 

Trots att delat ledarskap inte har uppmärksammats särskilt mycket så går dess anor långt bak i 

tiden. Faktum är att romarna använde sig av ett framgångsrikt delat ledarskap under fyra 

århundraden, vilket visade sig vara så pass effektivt att det sträckte sig från de lägre nivåerna 

av det romerska rättsväsendet till de högsta positionerna som konsuler (Sally, 2002). Dessutom 

visar en studie genomförd av Döös, Hanson, Backström, Wilhelmson och Hemborg (2005) att 

denna praktik inte är helt främmande inom svenskt arbetsliv då den finns såväl formellt som 

informellt. I denna studie som genomfördes med hjälp av 313 000 chefer inom både privat och 

offentlig verksamhet så visade det sig att 41 procent av de deltagande utövade någon form av 

delat ledarskap. Av dessa så utövade 15 procent ett formellt delat ledarskap och 26 procent ett 

informellt. Det sistnämnda innebar därmed att det endast fanns i praktiken och saknade ett 

formellt skriftligt beslut.  

  

Varför då dela ledarskapet med någon? Att vara chef är en allt mer krävande uppgift och många 

gånger kan det ses som en tung arbetsbörda. En ensam chef kan ha svårt att klara av alla de 

uppgifter och krav som ställs och ingen person besitter alla de förmågor och färdigheter som 

krävs för att hantera dessa (O´Toole et al. 2002). Detta argumenterar även Martin (2007) för då 

han tar upp en studie som bekräftar att utmaningarna för ledare blir allt mer komplicerade och 

svåra att lösa vilket leder till att samarbete i ledarskapet blir en nödvändighet. I denna studie 

medverkade över 350 mellanchefer där över 60 procent menade att de utmaningar de mötte i 

deras ledarroll var över deras individuella kapacitet. Även Döös och Wilhelmsson (2003) har 

sett i deras undersökningar att chefer upplever att de sällan räcker till på alla områden i en 

organisation och menar att de i många fall saknar det stöd som behövs för att klara av alla 

förväntningar och uppgifter som ska göras. Delat ledarskap anses underlätta chefernas tuffa 

arbetssituation då de får dela sin arbetsbörda med någon. På så vis upplever chefer att deras 

arbetsklimat förbättras då de känner sig mindre stressade och har mer tid för sin personal och 

deras välmående (Döös et al. 2013). Dessutom menar vissa chefer att ett delat ledarskap ger 

dem mer tid till att vara ute i organisationen, att det skapas en intern dynamik där cheferna hela 

tiden utmanar varandra till bättre prestationer samt att det uppmuntrar till en inställning om 

delat ledarskap på alla nivåer i organisationen (O´Toole et al. 2002) 

  

1.2 Problematisering 
Den forskning som går att finna om delat ledarskap har främst fokuserat på att undersöka hur 

delande chefer kan skapa ett framgångsrikt samarbete och vad som kan vara problematisk i 

relationen mellan dem (O´Toole et al. 2002; Alvarez, Svejenova och Vives 2007; Ravnborg 

Thude, Thomsen, Stenager och Hollnagel 2017). Efterforskningar visar tydligt att delat 

ledarskap inte har studerats utifrån andra aktörers perspektiv i samma utsträckning. Den 

kunskap som finns utifrån ett medarbetarperspektiv är svensk, men även där är den begränsad 

och fokus ligger främst på de delande cheferna. Således vet forskningen inte särskilt mycket 

om hur ett delat ledarskap påverkar medarbetarna och hur de upplever att det fungerar. Döös 



 

 
 3  

 
 

och Wilhelmson (2003) påpekar därmed att det finns ett behov av att undersöka deras 

perspektiv om delat ledarskap ska förstås till fullo. Det går dock att dra vissa paralleller mellan 

den forskning som har genomförts om delande chefer och hur den skulle kunna komma att 

påverka medarbetarna.  

  

I forskningen så har kommunikation framställts som en avgörande faktor för ett framgångsrikt 

delat ledarskap. Dessutom har kommunikation visat sig kunna skapa såväl möjligheter som 

problem för både chefer och medarbetare (O´Toole et al. 2002; Alvarez et al. 2007; Ravnborg 

Thude et al. 2017; Wilhelmson 2006). Många delande chefer påpekar att ett delat ledarskap ger 

dem möjligheten att tillsammans diskutera, reflektera och kritiskt granska olika frågor och 

problem. Detta menar de är en fördel då de får nya synvinklar och perspektiven breddas, vilket 

är ett utvecklande arbetssätt enligt dem (Wilhelmson, 2006). Utifrån medarbetarnas perspektiv 

så har det visat sig att kommunikation kan vara en problematisk aspekt i ett delat ledarskap. 

Detta då en del upplever att saker och ting faller mellan stolarna eller att det är otydligt vem de 

ska vända sig till (O´Toole et al. 2002; Döös et al. 2013). Kritikerna mot ett delat ledarskap 

menar dessutom att endast en ledare kan förmedla en enhetlig vision och med två ledare finns 

en risk att denna blir osammanhängande om de inte kan enas (Ravnborg Thude et al. 2017).  

  

En annan aspekt som kan bli problematisk i det delade ledarskapet är beslutsfattandet mellan 

cheferna. Detta eftersom ett delat ledarskap till skillnad mot ett traditionellt innebär att två eller 

fler chefer med samma befogenheter ska ta och enas om beslut tillsammans (Alvarez et al. 2007; 

Döös et al. 2013). Därför är det väldigt viktigt att cheferna sinsemellan har bestämt hur de ska 

gå tillväga för att undvika eventuella konflikter eller irritation (Ravnborg Thude et al. 2017). 

För medarbetarna kan beslutsfattande i ett delat ledarskap upplevas som både fördelaktigt och 

problematiskt. Fördelaktigt i den meningen att de ibland anser att besluten blir mer genomtänkta 

när cheferna diskuterar tillsammans. Dock kan detta även upplevas som tidskrävande då det 

kan ta lång tid innan de får ett besked. Dessutom har medarbetare påpekat att det finns en risk 

för dubbla budskap och en otydlighet kring vems ord som egentligen gäller (Döös et al. 2013). 

Således går det att se hur både kommunikation och beslutsfattande kan komma att påverka 

medarbetarna i ett delat ledarskap samt varför deras upplevelser bör studeras närmare.  

  

Avsaknaden av medarbetarnas perspektiv i forskningen om delat ledarskap kanske inte är så 

förvånansvärd. Detta med tanke på att ledarskapsforskningen överlag har haft ett tydligt 

chefsfokus där ledaren ses som någon som utövar inflytande över sina medarbetare (Uhl-Bien, 

Riggio, Lowe och Carsten, 2014). Den nutida organisationsforskningen betonar dock allt mer 

vikten av att se medarbetare som medproducenter av ledarskap. Med detta menas att en ledare 

inte längre kan ses som ensam skapare av ledarskap utan är beroende av sina efterföljare (Ibid). 

Ledarskap uppstår därmed i interaktionen mellan chefer och medarbetare och kan ses som ett 

slags dynamiskt samspel där båda aktörerna utövar inflytande över varandra (Hollander, 1992). 

Forskare menar därmed att när studier inom ledarskap endast inkluderar ledarens perspektiv så 

förbiser de en viktig komponent som behövs för att förklara och förstå ledarskap till fullo (Uhl-

Bien et al. 2014). Då mycket av den internationella men även svenska forskningen inom delat 
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ledarskap fokuserar på att undersöka relationen mellan cheferna så finns det kunskapsluckor 

vad gäller relationen mellan cheferna och deras medarbetare, vilket enligt 

ledarskapsforskningen (Uhl-Bien et al. 2014; Malakyan 2014; Hollander 1992) är essentiellt 

för att förstå ledarskap som en helhet. 

 

Utifrån detta så finner vi det intressant att utforska delat ledarskap närmare med ett fokus på 

relationen mellan cheferna och deras medarbetare. Till skillnad mot ett traditionellt ledarskap 

så förändrar ett delat ledarskap förutsättningarna för både cheferna och medarbetarna då det nu 

är två eller flera chefer som har samma befogenheter och ansvar, vilket vi ser som mycket 

intressant att studera närmare. Vi ser det även som aktuellt att undersöka detta då denna praktik 

är utbredd inom svenskt arbetsliv men är fortfarande relativt outforskad. Dessutom framställs 

delat ledarskap som fördelaktigt för cheferna som delar och frågan vi ställer oss är om det kan 

vara lika fördelaktigt i relationen mellan chefer och medarbetare? 

 

1.3 Syfte 
Genom att tolka chefernas och medarbetarnas upplevelser är syftet med denna uppsats att få en 

förståelse för relationen mellan chefer och medarbetare i ett delat ledarskap med avseende på 

kommunikation och beslutsfattande. Vi vill även undersöka vilka möjligheter eller utmaningar 

som chefer och medarbetare i ett delat ledarskap upplever i relationen mellan dem. Vår 

förhoppning är att kunna bidra med ytterligare kunskap inom ett relativt outforskat område samt 

att bredda förståelsen för delat ledarskap genom att inkludera medarbetarnas perspektiv. Detta 

ser vi som intressant då medarbetarna inte har fått så mycket uppmärksamhet i tidigare 

forskning om delat ledarskap. Genom att studera hur chefer och medarbetare upplever 

relationen mellan dem i ett delat ledarskap så finns även möjligheten att skapa praktisk relevans 

i form av exempelvis tips och råd för hur individer i ett delat ledarskap bör agera för att det ska 

fungera på bästa möjliga vis.   

 

1.4 Frågeställningar 
 
Våra frågeställningar lyder enligt följande: 

 

 Hur upplever chefer och medarbetare i ett delat ledarskap att relationen fungerar mellan 

dem med avseende på kommunikation och beslutsfattande?  

  

 Vilka utmaningar och möjligheter upplever chefer och medarbetare i ett delat ledarskap 

att det finns i relationen mellan dem?  
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1.5 Avgränsningar 
Denna studie är avgränsad till att undersöka den form av delat ledarskap där cheferna är formellt 

likställda och därmed har samma ansvar och befogenheter, samt ansvarar för samma grupp 

medarbetare. Med chef avser vi i detta fall någon som har en formell roll som medför ett visst 

ansvar och vissa befogenheter. Vi antar även i detta fall att en chefsroll även innefattar ledarskap 

och därmed kommer begreppen chef och ledare att likställas vidare i uppsatsen. Med 

medarbetare avser vi någon som inte har en formell chefsposition utan är underordnad till 

någon annan. Med relation avser vi den professionella relation som finns mellan chef och 

medarbetare i en organisation. Vi kommer därmed inte undersöka den sociala och personliga 

relation som finns mellan dem närmare. Ytterligare en begränsning som vi har gjort är att endast 

studera kommunikation och beslutsfattande i relationen mellan chefer och medarbetare. 

Kommunikation syftar i detta fall till det som uppstår när chefer och medarbetare interagerar 

med varandra. Beslutsfattande handlar främst om hur beslut tas och hur dessa förmedlas inom 

organisationen.  
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2. Teoretisk referensram 
I detta avsnitt kommer vi att presentera den teori som ligger till grund för denna studie. 

Avsnittet är uppdelat i två delar, där det första avsnittet redogör för delat ledarskap vilket är 

den kontext vi ämnar att undersöka. Därmed kommer vi i denna del presentera tidigare 

forskning inom ämnet och intressanta aspekter som är relevanta för vår studie. I den andra 

delen redogör vi för olika relationella teorier inom ledarskapsforskningen. Den teoretiska 

referensramen avslutas sedan med en undersökningsmodell som kommer ligga till grund för 

vidare analys. 

 

2.1 Delat ledarskap 

2.1.1 Definitioner av ett delat ledarskap 
Delat ledarskap kan vara ett svårt fenomen att studera och detta på grund av att det råder en viss 

begreppsförvirring kring det. Trots att begreppet i sig som tidigare nämnts inte är någonting 

nytt (Sally, 2002) så menar Döös och Wilhelmson (2003) att det saknas en förståelse för vad 

begreppet egentligen innebär. Döös et al. (2005) nämner i sin avhandling Holmbergs och 

Söderlinds (2004) resonemang kring detta som pekar på att det finns många olika synonymer 

för begreppet vilket kan skapa missförstånd. I den svenska forskningen används bland annat 

begrepp som samledarskap, dubbelt ledarskap, parledarskap eller tandemledarskap. Dock 

menar Döös et al. (2013) att delat ledarskap i sin helhet kan definieras som: 

  

”Ett delande av arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter bland formellt utsedda chefer med 

personal- och verksamhetsledande uppdrag. Det handlar om chefsamarbeten” 

(Döös et al. 2013) 

  

Den internationella forskningen om delat ledarskap har även den ett antal olika begrepp och 

definitioner. När ett delat ledarskap har studerats i den internationella forskningen har man ofta 

undersökt detta på en vd-nivå (Alvarez et al. 2007; Troiano 1999; Wilhelmson 2006) detta till 

skillnad mot den svenska forskningen där forskningen främst studerat ett delat ledarskap på en 

mellanchefsnivå (Döös et al. 2013). Det kanske mest förekommande begreppet inom 

internationell forskning är co-leadership som enligt Troiano (1999) handlar om att en person 

fortfarande är den officiella ledaren men att den arbetar i ett nära samarbete med en eller flera 

personer. Andra forskare verkar snarare mena att detta begrepp syftar till två likställda ledare 

som delar på ledarskapet (Sally 2002; Alvarez et al. 2007). Ett annat begrepp som har använts 

i den internationella forskningen är dual leadership som enligt Ravnborg Thude et al. (2017) 

även det har många olika definitioner. Forskaren använder dock en beskrivning där två eller 

fler ledare arbetar i ett tätt samarbete. 

 

”Dual leadership is defined as a setting where two leaders are mandated without any power 

difference or specified task division to have executive roles or duties and are held jointly 

accountable for the company’s or unit’s results” 

(Ravnborg Thude et al. 2017) 
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Även begreppet shared leadership används flitigt i den internationella litteraturen. Shared 

leadership verkar likt co-leadership ha en tvetydig innebörd då detta begrepp används på olika 

sätt av olika forskare. O´Toole et al. (2002) använder exempelvis shared leadership som ett 

begrepp där två personer delar på en högre chefsposition. Dock menar många andra forskare 

att begrepp som shared- och distributed leadership snarare handlar om när ledarskap är 

distribuerat inom team och inte endast på chefspositioner (Wilhelmson, 2006).   

  

2.1.2 Möjliga effekter av ett delat ledarskap 
Vidare är delat ledarskap en praktik som utmanar människors sätt att se och tänka om 

organisationers styrande (Troiano, 1999). En enskild ledare är nödvändigtvis inte sämre, utan 

snarare handlar det om att de traditionella uppfattningarna om ledarskap hindrar oss från att 

upptäcka ny och värdefull kunskap (O´Toole et al. 2002). Med det sagt så behöver delat 

ledarskap nödvändigtvis inte ses som en bättre typ av praktik men kan vara att föredra enligt 

O´Toole et al. (2002) när: 

  

”The challenges a corporation faces are so complex that they require a set of skills too broad 

to be possessed by any one individual.” 

(O´Toole et al. 2002) 

 

Dessutom menar en del forskare att delat ledarskap kan vara en lösning på många chefers 

stressiga tillvaro (Döös et al. 2013). Många delande chefer har sagt att när de får möjligheten 

att dela sin börda med någon annan så lättar även ansvaret från deras axlar. Detta skapar en 

bättre balans mellan privat- och arbetsliv, vilket för många chefer även ger en större 

arbetsglädje. På så sätt har även verksamheters kvalité och effektivitet visat sig påverkas 

positivt (Döös et al. 2013). Ett delat ledarskap kan även vara fördelaktigt då chefer får mer tid 

ute i organisationen och kan därmed skapa ett bättre samt hälsosammare arbetsklimat för de 

anställda (O´Toole et al. 2002). Delande chefer har även påpekat att praktiken ger dem 

möjligheten att bolla idéer med varandra och reflektera mer, något som Döös och Wilhelmson 

(2003) menar att en ensam chef har svårt att hitta tid för. Wilhelmson (2006) menar att detta 

kan skapa en slags lärandeprocess för både cheferna men även andra aktörer i organisationen. 

I en studie med några delande chefspar visade det sig att när ett delat ledarskap fungerade väl 

så fanns det bland annat möjlighet till att utveckla sitt tänkande, då de tillsammans med sin 

partner diskuterade och reflekterade över olika frågor och beslut. Detta tillsammans med 

problemlösning skedde med hjälp av kommunikation som verktyg. Då lärande uppstår i 

interaktion med andra så breddas och skiftar perspektiven även mera, vilket i sin tur skapar ny 

kunskap och förståelse. En ensam individ kan inte skapa detta lärande på samma sätt eftersom 

bredden som nya perspektiv ger inte finns. Den nya kunskapen som kan byggas på en kollektiv 

nivå kan därmed inte heller skapas av en enskild person. Genom ett gemensamt arbete så bidrog 

även båda cheferna till varandras utveckling på såväl en professionell som personlig nivå. Döös 

och Wilhelmson (2003) menar vidare att övriga individer i en organisation kan utveckla ett 
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lärande men då istället om exempelvis vad chefskap är. Detta då uppfattningarna om vad 

ledarskap är utmanas och på så sätt kan delat ledarskap skapa lärande för en hel organisation. 

 

Det finns dock dem som är kritiska mot delat ledarskap som en praktik och menar att det finns 

argument till förmån för ett singulärt ledarskap (Troiano, 1999; Ravnborg Thude et al. 2017). 

Bland annat nämner Ravnborg Thude et al. (2017) att det finns forskare som anser att 

organisationer behöver en enda ledare för att kunna generera en koordinerad vision. Om det blir 

konflikter mellan två eller flera ledare så kan en vision bli osammanhängande och ineffektiv. 

Med två ledare menar även kritiker att det finns en risk att det blir en duell om ledarskapet 

mellan ledarna. Ravnborg Thude et al. (2017) nämner Mintzberg´s (1989) resonemang kring 

detta då han påpekar att två eller flera individer inte kan dela på en chefsposition om de inte 

kan agera som en enhet. Troiano (1999) nämner även att de finns kritiker som menar att ett 

delat ledarskap inte skulle fungera på en VD- nivå då ett delande av makt på denna position 

tenderar att skapa en ostabil verksamhet då ansvarsområdena är otydliga, vilket leder till sämre 

prestationer på toppen. Därmed anser en del att ett delat ledarskap på denna position inte 

fungerar särskilt bra, eller åtminstone kommer det inte att hålla särskilt länge. Slutligen påpekar 

även Döös et al. (2013) den ekonomiska aspekten och att en del antar att det är dyrare med ett 

delat ledarskap då två personer ska ha varsin chefslön. Däremot menar Wilhelmsson, Döös, 

Backström, Bellaagh och Hanson (2006) att det nödvändigtvis inte behöver innebära att det blir 

dubbelt så dyrt med ett delat ledarskap. För att komma runt denna problematik kan istället en 

biträdande chef eller någon annan erfaren medarbetare blir befordrad till den chefsposition som 

ska delas. Således är det enbart mellanskillnaden mellan den befordrade medarbetarens 

chefslön och den gamla lönen som denne hade innan som kostar.  

 

2.1.3 Olika former av delat ledarskap 
De varianter som finns av delat ledarskap varierar i hur långt de går vad gäller jämbördiga 

ansvars- och arbetsuppgiftsfördelningar. De mest långtgående formerna av ett delat ledarskap 

är samledarskap och funktionellt delat ledarskap (Döös et al. 2013). Samledarskap menar Döös 

et al. (2013) är den mest renodlade formen av delat ledarskap och kallas även för kärnan. I 

denna variant delar cheferna såväl på arbetsuppgifter som på ansvar och befogenheter. Vidare 

befinner sig cheferna på samma hierarkiska nivå och är därmed formellt likställda. Viktiga 

beslut tar cheferna gemensamt medan andra mindre viktiga beslut kan cheferna ta på tu man 

hand. Funktionellt delat ledarskap å andra sidan beskriver Döös et al. (2013) som en variant där 

ansvar och befogenheter är densamma mellan cheferna men att arbetsuppgifterna istället är 

tydligt uppdelade sinsemellan dem. Även i denna variant är cheferna hierarkiskt likställda som 

i ett samledarskap. Som figur 1 illustrerar så är skugg- och matrisledarskap enklare former av 

delat ledarskap och handlar snarare om ett samarbete av något slag. Som exempelvis en Vd och 

en vice Vd (Döös et al. 2013). 

 
 
 
 



 

 
 9  

 
 

 
 

 
 
Figur 1. Olika former av delat ledarskap (efter Döös et al. 2013) 

  

Döös et al. (2013) poängterar att dessa varianter som beskriver olika typer av delat ledarskap 

är komplexa och svåra att identifiera i sin renodlade form i praktiken. Med detta menar 

författarna att samma chefspar och deras upplägg av det delade ledarskapet kan härledas till 

flera av dessa former, vilket innebär att det finns en gråzon mellan dessa varianter i 

verkligheten. Svårigheten med att göra en gränsdragning mellan dessa former i verkligheten 

handlar till stor del om att det delade ledarskapet kan skilja sig formellt och informellt i 

verksamheten. Exempelvis kan det vara så att cheferna formellt sett har ett skuggledarskap där 

arbetsuppgifterna är desamma, men att ansvar och befogenheter skiljer sig mellan cheferna rent 

formellt sett då de inte befinner sig på samma hierarkiska nivå. Däremot kan det mycket väl 

vara så att informellt så delar cheferna även på såväl arbetsuppgifter som på ansvar och 

befogenheter vilket gör att det i viss mån även handlar om ett samledarskap bortsett från att de 

inte befinner sig på samma hierarkiska nivå (Döös et al. 2013). 

  

Vidare kan ett delat ledarskap i viss mån vara svårt att förena med en del rättsregler. Till 

exempel kan skolor inte längre ha två rektorer eller förskolechefer som delar på ansvaret då 

skollagen säger att ansvaret som denna roll innefattar är adresserat till en person (Döös et al. 

2013). Öman (2005) menar dessutom att lagstiftningen ställer en del krav på företag och 

myndigheter, till exempel att de ska föra bokföring, inte ha vilseledande marknadsföring samt 

att de ska säkerhetsställa en god arbetsmiljö. Vad gäller exempelvis arbetsmiljöansvaret så 

utpekar inte lagstiftningen en specifik person som ska se till så att dessa krav uppfylls och 

därmed hindrar lagstiftningen i sig inte att flera personer i ett samledarskap kan ha ett 

gemensamt ansvar. Däremot om samledarskapet skulle leda till en oklar ansvarsfördelning och 

medföra att företaget eller myndigheten inte uppfyller kraven, kan sanktioner komma på tal. 

Samledarskapet kan då innebära en risk för att inte någon av samledarna kan göras ansvariga 

när exempelvis något “fallit mellan stolarna”. Detta kan då innebära sanktioner för den som 

inrättat samledarskapet. Dock ska det betonas att detta inte i sig innebär ett absolut hinder mot 
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ett samledarskap, utan snarare ges rådet att fördela ansvaret på en person för att på så sätt 

undvika denna problematik (Öman, 2005). 

 

2.2 Förutsättningar för ett framgångsrikt delat ledarskap 
Döös och Wilhelmsson (2003) menar att i ett delat ledarskap så förändras relationerna i 

jämförelse med ett traditionellt ledarskap med en ensam ledare. Detta med tanke på att det 

istället är två eller flera chefer som delar samma chefsposition. Vanligtvis har en chef relationer 

åt tre olika håll vilka är; uppåt till sina högre chefer, nedåt till sina medarbetare samt åt sidorna. 

I ett delat ledarskap tillkommer det en relation, så förutom att cheferna har relationer uppåt, 

nedåt och åt sidorna så har de även en relation sinsemellan varandra (Döös och Wilhelmsson, 

2003). Chefernas relation är av stor vikt att förstå då denna ligger till grund för hur andra aktörer 

kommer att uppfatta det delade ledarskapet (O´Toole et al. 2002). Forskningen om vilka 

förutsättningar som krävs för att det delade ledarskapet ska fungera är bred och många forskare 

är överens om vad som egentligen krävs för att det ska fungera mellan de delande cheferna. 

  

Sally (2002) menar att dagens organisationer kan dra lärdom från hur romarna utövade denna 

praktik och har därmed identifierat tio viktiga aspekter för att det delade ledarskapet ska lyckas. 

Alla principer anser dock Ravnborg Thude et al. (2017) inte är applicerbara eller relevanta 

längre och presenterar därför en utvecklad version av Sally´s (2002) principer. 

 

 

 
Figur 2. Lärdomar från Republikanska Rom (efter Ravnborg Thude et al. 2017). 

 
Den första handlar enligt Ravnborg Thude et al. (2017) om att skapa en slags maktbalans mellan 

ledarna. Om en ledare har mer erfarenhet än den andre så kan det således ge denne mer makt. 
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Sally (2002) menar även att ledare bör tillsättas och avsättas samtidigt för att den ena individen 

inte ska ha mer erfarenhet eller känna till organisationen bättre. Den andra principen syftar till 

att cheferna bör ha utbytbara arbetsuppgifter för att på så sätt förstärka det delade ledarskapets 

natur. Att två ledare ska dela på samma kontor kan ses som en symbol för det delade 

ledarskapet, men skapar också en närhet och likhet. Den fjärde lärdomen handlar om att 

uppmuntra till förhandling och enighet, och därför hade romarna en lag som sa att nej alltid 

vinner över ja. Således hade varje ledare rätten lägga in sitt veto mot den andra. Ravnborg 

Thude et al. (2017) menar vidare att de tre nästkommande lärdomarna handlar om ledarnas 

personlighet och att de inte bör tala illa om varandra utan istället ta vara på varandras dualitet. 

Detta kräver även att de inte tar åt sig all ära utan är ödmjuka nog att dela. De två sista 

lärdomarna är de som Ravnborg Thude et al. (2017) själv har utökat Sally´s (2002) lista med. 

Den första handlar om att de som delar måste ha gemensamma värderingar, dela en vision för 

organisationen samt att de själva måste ha egon som tillåter ett delande av makt snarare än ett 

tävlande. Slutligen handlar den sistnämnda om att relationen mellan de som delar måste baseras 

på förtroende och kommunikation. Ravnborg Thude et al. (2017) utökar även listan ytterligare 

med en punkt efter att ha sett i sin forskning att chefspar talade mycket om 

beslutsfattarprocessen. En lärdom från detta var att det är viktigt att chefspar är eniga om hur 

de ska ta beslut. Detta för att det annars kan leda till konflikter mellan parterna om den ena tar 

beslut utan den andra. Därmed är det viktigt att chefsparen är överens om vilka beslut de kan ta 

på egen hand och vilka de ska ta tillsammans. 

 

2.2.1 Fördelning av arbetsuppgifter 
O´Toole et al. (2002) menar att det först och främst kan vara viktigt att cheferna diskuterar och 

kommer överens om hur de ska fördela arbetsuppgifterna sinsemellan varandra. Det är även 

väldigt viktigt att cheferna klargör och är tydliga med sina roller och vad de kan tillföra till 

samarbetet. Hur uppdelningen ser ut är väldigt olika beroende på hur de som delar väljer att 

göra. Exempelvis delar en del chefer upp arbetsuppgifterna utefter intressen och kompetens 

(O´Toole et al. 2002). Andra utgår från något som kallas för ”Mr.outside and Mr. Inside”. Det 

vill säga att en har hand om den externa delen av verksamheten och en den interna (Alvarez et 

al. 2007). Vissa delande chefspar använder sig även av ett växlande arrangemang där de byter 

arbetsuppgifter mellan varandra för att på så sätt kunna utbyta tankar och åsikter (Döös et al. 

2013). Alvarez et al. (2007) argumenterar för att om en av parterna har en större kunskap av en 

viss del i verksamheten eller område så bör detta utföras av den personen men att beslut och 

samordning som rör hela verksamheten bör utföras gemensamt. O´Toole et al. (2002) menar 

även att det är viktigt att fördelningen av arbetsuppgifter är tydliga gentemot medarbetarna. 

Detta poängterar även Alvarez et al. (2007) som menar att det är av vikt att vara transparent 

gentemot andra aktörer såväl interna som externa om hur partnerskapet fungerar och om hur 

uppdelningen ser ut så att det blir tydligt för alla berörda. Döös et al. (2013) anser dock att en 

uppdelning av arbetsuppgifterna är någonting som delande chefer bör vara försiktiga med. Detta 

då en strikt uppdelning av arbetsuppgifter kan skapa problematik vad gäller att få till en helhet, 

vilket är en viktig faktor för ett framgångsrikt delat ledarskap. Döös et al. (2013) pekar på att 
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en icke-fördelning av arbetsuppgifterna istället ger en tydligare kommunikation gentemot 

medarbetarna eftersom de skapar en bättre helhet i verksamheten. Även Ravnborg Thude et al. 

(2017) menar att en uppdelning av arbetsuppgifter inte endast är fördelaktigt, utan istället kan 

det även resultera i att parterna går miste om viktig information när de ska hjälpa varandra att 

ta beslut. 

 

2.2.2 Komplementära förmågor och roller 
Ytterligare en avgörande aspekt som många forskare betonar är vikten av att cheferna bör 

besitta komplementära och olika roller (O´Toole et al. 2002; Alvarez et al. 2007). Att cheferna 

har kompletterande kompetenser, erfarenheter, förmågor och nätverk gör att de kan backa upp 

varandra på områden som de själva inte är så duktiga inom (Alvarez et al. 2007). Troiano (1999) 

diskuterar i sin artikel några framgångsrika samarbeten mellan två top-chefer i stora 

amerikanska företag. Vad som gjort dessa samarbeten framgångsrika enligt cheferna själva är 

just att de har komplementära roller och därmed kan stärka upp hela verksamheten tillsammans. 

Även O´Toole et al. (2002) diskuterar vikten av att delande cheferna bör besitta olika typer av 

roller i organisationen. Exempelvis att en är mer uppgiftsorienterad, medan den andra är mer 

relationsorienterad, eller en är mer modig medan den andra är mer försiktig (O´Toole et al. 

2002). Även om cheferna bör ha olika och komplementära roller är det av stor vikt att de har 

samma mål och syn på verksamheten för ett framgångsrikt samarbete (Alvarez et al. 2007; 

Troiano 1999). Alvarez et al. (2007) menar att en sådan samhörighet mellan cheferna grundar 

sig i att de har gemensamma värderingar och enhetliga beslutskriterier, vilket Alvarez et al. 

(2007) menar ökar sannolikheten för att cheferna tillsammans ska bli ett stabilt och 

framgångsrikt ledarpar. 

2.2.3 Bottenplattan 
Döös och Wilhelmson (2003) diskuterar vidare något som de benämner för bottenplattan vilket 

innehåller tre kriterier som bör finnas i chefsparets relation för att det ska klara av sitt 

gemensamma uppdrag. Dessa kriterier är förtroende, prestigelöshet och gemensamma 

värderingar. Prestigelöshet kräver att individerna som delar har en ömsesidig respekt men även 

ett förtroende för varandra och varandras kunskaper. Döös et al (2013) har genom sin forskning 

sett hur prestigelöshet tar sig i uttryck bland fyra chefspar och för att nämna några så handlade 

det bland annat om att: dela makt och ansvar, vara ointresserad av inbördes rangordning, inte 

framhålla sig själv eller ta åt sig all ära ensam och bjuda varandra på framgång. O`Toole et al. 

(2002) menar att vara prestigelös är en av de svåraste utmaningarna för många, då de måste 

åsidosätta sitt eget ego och lära sig att hantera när andra står i rampljuset. 

 

Förtroende och andra sidan är någonting som växer fram mellan cheferna under tidens gång. 

Detta innebär bland annat att individerna litar på varandra till fullo, både vad gäller dess 

intuition och magkänsla. Dessutom måste de ha tillit till varandras idéer och även lösningar 

oavsett om de är drastiska. Viktigt är även att ha tolerans och tillåta misslyckanden (Döös et al. 

2013). Dock är det inte alltid helt enkelt att bygga förtroende menar Amone och Stumpf (2010). 

Detta då den så kallade ”winner takes all” inställningen kan komma att påverka vilka motiv 
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parterna tror varandra ha. Alvarez et al. (2007) har utifrån sin fallstudie kommit fram till att 

sannolikheten för att ett delat ledarskap ska bli framgångsrikt är om cheferna själva beslutar om 

detta arrangemang och välja sin partner på egen hand. Vidare poängterar Alvarez et al. (2007) 

att cheferna som ska dela måste lära känna varandra ordentligt om ett framgångsrikt samarbete 

ska uppstå. Detta i och med att två individer ska dela på samma position och därmed bör 

personerna i fråga utveckla både en fungerande arbetsmässig relation men även en social 

relation för att skapa ett förtroende. Cheferna måste ständigt arbeta med att utveckla och 

bibehålla denna relation där de hela tiden har en förståelse för varandra och en förmåga att 

anpassa sig (Alvarez et al. 2007). 

 

Slutligen syftar den sista delen av bottenplattan till att individerna måste ha en 

överensstämmande bild över vad de dels vill med verksamheten men också hur de bemöter 

människor. Det vill säga att de delar gemensamma värderingar (Döös et al. 2013). Även 

Alvarez et al. (2007) påpekar vikten av detta och om två eller fler individer ska kunna driva en 

framgångsrik organisation så är det otroligt viktigt att de utvecklar och behåller en gemensam 

vision om organisationens framtid. Cheferna måste därmed under arbetets gång låta ärliga 

diskussioner prägla deras arbete så att de kan justera denna vision under tidens gång.  

 

2.2.4 Kommunikation 
Slutligen framställs kommunikation som en viktig faktor för ett framgångsrikt delat ledarskap. 

Hur chefer som delar väljer att kommunicera med varandra skiljer sig något och det kan ske 

dagligen, veckovis eller under möten som sker vecko-eller månadsvis (O´Toole et al. 2002). 

Vidare pekar O´Toole et al. (2002) på att framgången i ett delat ledarskap beror till stor del på 

hur effektivt individerna kommunicerar med varandra. Relationen mellan cheferna som delar 

är avgörande för hur andra aktörer uppfattar det delade ledarskapet och därmed är det viktigt 

för cheferna som delar att till exempel ställa sig frågor som “hur ska vi koordinera och 

kommunicera med varandra för att inte kliva på varandras tår” och “ hur kan vi säkerhetsställa 

att vi sänder ut samma meddelande”. Det är också viktigt menar O´Toole et al. (2002) att 

cheferna är tydliga med exempelvis arbetsuppgiftsfördelning och då inte endast mellan dem 

själva, utan även medarbetarna som kommer att påverkas av detta i sitt arbete. Därmed måste 

cheferna diskutera sådana otydligheter så att det inte lämnas till medarbetarna. 

 

Vidare är det av stor vikt att cheferna som delar skapar och förmedlar en enhetlig bild till sina 

medarbetare och för att kunna göra detta är en bra kommunikation mellan cheferna en 

nödvändighet (O´Toole et al. 2002; Alvarez et al. 2007).  Alvarez et al. (2007) betonar vidare 

att cheferna måste tala med en enda röst när de kommunicerar till såväl interna som externa 

aktörer för att inte skapa förvirring. Därmed är det viktigt att cheferna har diskuterat igenom 

hur de ska hantera eventuella konflikter och oenigheter och att detta sker bakom stängda dörrar 

och inte framför andra som exempelvis medarbetarna. Detta för att dels upprätthålla en enhetlig 

bild externt och internt, men även för att minska risken för att konflikterna skadar relationen. 

Vidare menar Döös et al. (2013) att när cheferna som delar har en välfungerande 
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kommunikation så blir det även desto lättare för dem att handla snabbt och intuitivt i skarpa 

lägen och de känner även av sin omgivning bättre.  

 

 

2.3 Att vara medarbetare till delande chefer 
Ett delat ledarskap förändrar inte endast förutsättningarna för cheferna som delar, utan det 

innebär även förändringar för de aktörer som arbetar runtomkring cheferna. Dock har inte 

mycket uppmärksamhet ägnats åt att försöka förstå delat ledarskap ur andras perspektiv utan 

snarare har forskare (O´Toole et al. 2002; Alvarez et al. 2007; Ravnborg Thude et al. 2017; 

Sally 2002) främst undersökt vad som krävs för att det delade ledarskapet ska fungera mellan 

cheferna. I några svenska undersökningar har dock Döös et al. (2013) inkluderat medarbetare i 

viss mån och då sett att medarbetare har blandade åsikter om ett delat ledarskap och hur det 

fungerar i praktiken. Många är positiva och menar bland annat att det finns en ökad 

tillgänglighet hos cheferna och att det alltid finns någon att vända sig till vilket känns tryggt. 

Biglari (2006) tar i sin undersökning upp en studie som genomförts av Döös och Wilhelmsson 

(2003) där de har intervjuat fyra ledarpar med stora erfarenheter av ett delat ledarskap. Cheferna 

i den studien påpekar att de genom det delade ledarskapet fått tid och möjlighet att bygga 

relationer till sina medarbetare och att de fått mer tid till interaktion och kommunikation. Vidare 

beskrivs att kontaktytan till medarbetarna blir större om man är i ett delat ledarskap jämfört 

med om man vore en ensam chef, detta leder till en ökad kommunikation mellan chefer och 

medarbetare. Medarbetare har även påpekat att cheferna har mer ork och att deras ledarskap 

således blir mer genomtänkt. Respondenterna menade även att delat ledarskap bidrog till mer 

delaktighet, självständighet och ansvar samt att cheferna i sig blev mer öppna och lyhörda. Med 

två chefer kunde det även bli mer rättvist eftersom det på så sätt minskar risken för att någon 

blir favoriserad (Ibid).  

  

Dock finns det även medarbetare som upplever att det finns en del problematik med att ha två 

eller fler chefer. O´Toole et al. (2002) menar att det allra viktigaste är att cheferna som delar är 

tydliga med vilka roller de har och hur samarbetet ska gå tillväga. Detta för att minska risken 

för otydligheter som sedan kan komma att förvirra medarbetarna. Denna problematik är kanske 

den som har påtalats mest av medarbetare till delande chefer och att denna förvirring dels har 

lett till att de inte vet vem de ska vända sig till i olika frågor men också att saker faller mellan 

stolarna (Döös et al. 2013). Det har även visat sig kunna vara problematiskt när cheferna ska ta 

beslut då medarbetarna har påpekat att det kan ta väldigt lång tid innan de kan få besked eller 

att de får dubbla budskap från sina chefer (Ibid). 

 

En annan risk som har uppmärksammats med delat ledarskap är att två eller fler chefer 

tillsammans kan bli väldigt starka och därmed skapa en slags maktkoncentration mellan dem 

själva. Därmed släpps inte medarbetarna in särskilt mycket och det kan bli svårt för dem att 

påverka exempelvis beslut med två starka chefer. Dock menar Döös och Wilhelmson (2003) att 

det även kan tänkas vara motsatsen och att deras förmåga att lyssna på varandra och kritiskt 

granska smittar av sig i relationen till andra, och då bland annat medarbetarna. Troiano (1999) 
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menar att ett delat ledarskap kan ses som en slags maktspridning och därmed skapar en ny bild 

av hur organisationer kan fungera. I den traditionella hierarkiska organisationen så tas besluten 

på toppen och de förs sedan på ett kontrollerat sätt ner till övriga nivåer. I ett delat ledarskap så 

blir information tillgänglig för ett större antal individer där idéer och strategier testas och skapas 

tillsammans med medarbetarna. Således sker en förändring från att ge stränga direktiv till att 

snarare inkludera och fråga andra individer än endast cheferna i en organisation. Med tydliga 

exempel på chefer som kan dela på makten kan det därmed kanske leda till att samarbete blir 

ett nyckelmoment i en organisations framgång (Troiano, 1999). 

2.4 Ett relationellt synsätt på ledarskap 
Denna studie inkluderar både chefer och medarbetare ett delat ledarskap. Därmed presenteras 

i denna del forskning om relationen mellan chef och medarbetare i dagens organisationer och 

hur den antas vara en viktig del i ledarskapsprocessen. Denna teori kommer således att hjälpa 

oss att förstå hur forskning ser på ledarens och medarbetarens roll i organisationer. 

 

2.4.1 Ledarskap som en relationell process 
Ledarskapsforskningen har ägnat mycket tid åt att studera ledare och vilka egenskaper och 

färdigheter dessa bör ha för att utöva ett effektivt ledarskap (Uhl-Bien et al. 2014). Detta har 

lett till att ledare har betraktats som makthavande individer med stor påverkan och inflytande 

över grupper samt organisationer. Därmed har medarbetare eller efterföljare som de även 

kallats, fått lite uppmärksamhet i ledarskapsforskningen. Dock har forskare allt mer börjat att 

betona att ledarskap inte är någonting som sker i isolation. För att ledarskap ska existera så 

måste det finnas efterföljare och därmed skapas det ett slags dynamiskt system mellan ledare 

och efterföljare. Många olika teorier har uppmärksammat denna relationella dynamik och dessa 

har utgått från att ledarskap är en gemensam process av inflytande mellan ledare och 

efterföljare. Edwin P. Hollander var en av de första forskarna att erkänna ledarskap som en 

relationell process (Ibid). 

 

Hollander (1992) menar att forskning allt mer har upptäckt vikten av att undersöka 

efterföljarens uppfattningar om relationen mellan ledare och efterföljare. Detta då denna 

sammanlänkning har visat sig vara avgörande för en organisations framgång eller 

misslyckande. Traditionellt sett så har ledarens roll förknippats med makt och auktoritet vilket 

har skapat en distans mellan ledare och följare. Detta har gjort att följare i sin tur har betraktas 

som eftergivna och manipulerbara. Hollander (1992) menar att det nya synsättet istället 

betraktar ledarskap som en uppsättning relationer mellan ledare, följare och deras situation, som 

exempelvis berör deras arbetsuppgifter. Då kravet på olika typer av arbetskraft ökar allt mer i 

dagens organisationer så bör även mer uppmärksamhet riktas åt de inbördes relationer som 

finns på arbetsplatserna. Detta för att dessa relationer är så viktiga för vad som kommer ut ur 

processen. Således blir det även mer relevant att betrakta ledarskap som en process och inte 

som en person. Hollander (1992) menar vidare att ledare och efterföljare blir sammanlänkade i 

en process när många av de uppgifter som en ledare har måste delegeras och kräver involvering 

av andra aktörer. Därmed skapas relationer där det båda aktörerna utövar inflytande över 
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varandras beteende. Denna relation mellan ledare och efterföljare består av en transaktion eller 

ett utbyte. Ledare bidrar med resurser i form av ett rollbeteende riktat mot att upprätthålla mål 

och i gengäld får denne mer inflytande, vilket bidrar till ledarens legitimitet (Uhl-bien et al. 

2014). Ledarskap och efterföljarskap kan därmed ses som ett slags ömsesidigt system som 

kräver ett samspel. Efterföljarna bör därmed få en aktiv roll redan från början där de involveras 

i ledarskapsprocessen och inte endast ses som mottagare av en ledares inflytande (Hollander, 

1992).   

 

2.4.2 Efterföljarens roll 
En teori som delar Hollander´s (1992) synsätt är teorin om followership som kom som en 

motreaktion till chefs-centrerade perspektivet som har dominerat ledarskapsforskningen. Detta 

synsätt utgår från att ledarskap är en samverkande process som skapas genom sociala och 

relationella interaktioner mellan människor (Uhl-bien et al. 2014; Malakyan 2014). Denna teori 

betonar därför att forskning bör ägna mer uppmärksamhet åt att förstå efterföljarnas roll i 

ledarskapsprocessen. Således har denna teori bytt lins och istället fokuserat på efterföljarna 

snarare än ledarna. Det vill säga istället för att undersöka hur ledarens egenskaper och beteende 

påverkar efterföljarna så undersöker de hur efterföljarnas egenskaper och beteenden påverkar 

ledaren (Uhl-bien et al. 2014).  

  

Förutom followership så har det på senare år framkommit fler teorier där efterföljarens roll 

betonas och framförallt får ta mer plats i forskningen. En teori där medarbetaren anses ha en 

mer ansvarstagande roll i en organisation kallas för employeeship. Moller (1994) menar att det 

finns en problematik med att chefer i en organisation ofta ses som ensamt ansvariga för i princip 

allting. Vare sig det handlar om framgångar eller motgångar så är det oftast ledaren som får 

skulden för misslyckanden och beröm för framgångarna. Konsekvensen av detta menar Moller 

(1994) blir att nästan all uppmärksamhet inriktar sig på att studera ledarens ledarstil, beteende, 

förmåga att motivera andra, delegera samt organisera och planera. Författaren menar att han 

snarare tror på att framgången i en organisation beror på såväl ledare som på medarbetare och 

framförallt i interaktionen mellan dem. Därmed menar Moller (1994) att för en organisations 

fortsatta utveckling och framgång bör man se till att alla medarbetare i organisationen är en del 

av detta. 

  

Begreppet employeeship tillåter oss att skapa en förståelse för relationen som finns mellan chef 

och medarbetare utifrån båda parter (Bertlett, Johansson, Arvidsson och Jern, 2011). Författarna 

diskuterar Moller´s (1994) konceptualisering av employeeship som handlar om att skapa en 

förståelse för vad som krävs för att vara en bra medarbetare i organisationer. Denna definition 

knyter an till en organisations framgångsområden som produktivitet, relationer och kvalitet. 

Vidare diskuterar forskarna andra författare som byggt vidare på employeeship i sina studier 

och vad dessa forskare har gemensamt är att ledare och medarbetare måste betraktas i en 

relation till varandra (Bertlett et al. 2011) 
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Moller (1994) menar att det finns tre huvudaspekter i employeeship vilka är ansvarstagande, 

lojalitet och initiativtagande. Vidare betonar författaren att ansvarstagande är det 

grundläggande elementet för att medarbetaren ska kunna visa lojalitet och initiativtagande och 

därmed skapa employeeship.  Moller (1994) beskriver detta som att employeeship handlar om 

att individen gör sitt bästa dels utifrån sitt eget intresse men även för organisationens intresse.  

Vidare menar författaren att employeeship är ett uttryck för individens engagemang vad gäller 

organisationens framgång. För att en person ska kunna visa engagemang för organisationen 

måste personen ifråga också känna sig ansvarig och delaktig i organisationen. Om individen 

inte känner att denne har någon form av ansvar blir det således problematiskt att visa 

engagemang och göra sitt bästa. Fortsättningsvis poängterar Moller (1994) att en individ som 

känner ansvar för organisationens resultat och framgång är mer benägen att visa lojalitet till 

personer inom organisationen och organisationens uppsatta mål samt att skapa och upprätthålla 

en laganda. Det leder även till att individen visar sig från sin bästa sida och gör sitt bästa för 

organisationen och tar initiativ till att utveckla och förbättra verksamheten. 

 

2.4.3 Skapandet av högkvalitativa relationer 
Som tidigare teorier pekat på så är relationen mellan ledare och efterföljare viktig att förstå då 

ledarskapet antas uppstå i en samverkande process mellan dem. En teori som fokuserar djupare 

på att förstå hur ledare och medarbetare skapar framgångsrika relationer är leader-member-

exchange teorin (LMX). Det centrala i LMX är att ledarskap uppstår när ledare och medarbetare 

utvecklar effektiva relationer till varandra som resulterar i ett ömsesidigt inflytande (Uhl-Bien 

et al. 2014). Gomez och Rosen (2001) beskriver i sin artikel hur chefer kan utveckla olika 

relationer till sina medarbetare och att dessa kan variera avseendevärt i kvalitet. Medarbetare 

kan antingen uppleva att deras relation till sin chef är av hög kvalité och med detta medför 

större tillgång till information, mer inflytande över sin arbetssituation, större delaktighet och 

förtroende till sin chef. Gomez och Rosen (2001) menar å andra sidan att det är åt motsatt håll 

när medarbetaren upplever att de har en låg kvalité till sin chef.  

  

Deluga (1994) diskuterar även han hur dessa relationer och utbyten kan variera i avseende på 

kvalité och han menar att en låg kvalité på relationen kännetecknas av den formella auktoriteten 

som finns inom organisationen. Detta innebär att utbytet mellan ledare och medarbetare handlar 

om ”rutinmässiga” prestationer och därmed inga särskilda förmåner utöver det vanliga. Detta i 

jämförelse med en relation av hög kvalitet som karaktäriseras av ömsesidigt förtroende, stöd, 

interaktion, lojalitet och en ömsesidig påverkan mellan parterna. I dessa relationer menar 

Deluga (1994) att såväl ledare som medarbetare tillhandahåller fördelar av relationen. Ur 

medarbetarens perspektiv kan detta leda till större utvecklingsmöjligheter, upplevt stöd, och 

tillfredsställande positioner. Ur ledarens perspektiv får denne engagerade, kompetenta och 

lojala medarbetare (Ibid). 

  

Förtroende har under många år diskuteras som en avgörande aspekt för organisatorisk 

effektivitet och som hjärtat av organisatorisk samordning och kontroll (Gomez och Rosen, 

2001). Förtroende är en avgörande faktor för att en högkvalitativ relation ska uppstå mellan en 
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chef och medarbetare. Detta beskrivs uppstå i en dynamisk process mellan två personer där det 

finns ett ömsesidigt beroende som grundar sig bland annat i acceptans av den andres inflytande, 

erkännande av ett ömsesidigt beroende samt ett tillhandahållande av korrekt och relevant 

information mellan parterna. Gomez och Rosen (2001) tar upp en forskare vid namn McAllister 

och Gibb som menar att i relationer som grundar sig i en hög grad av förtroende så behöver inte 

en ledare kontrollera sina medarbetare på samma sätt som vid ett lågt förtroende. I vidare 

bemärkelse så definieras också förtroende utifrån två kategorier vilka är ”Cognition-based” och 

”Affected-based”. Den förstnämnda handlar om förtroende relaterat till en persons 

tillförlitlighet, pålitlighet och kompetens och den sistnämnda är mer relaterad till känslomässiga 

aspekter som exempelvis omsorg och omtanke som kan finnas mellan två individer. Båda dessa 

aspekter av förtroende är viktiga för att en relation ska karaktäriseras av förtroende (Ibid). 

 

Således blir det tydligt hur förtroende är en viktig och avgörande faktor för att en relation skall 

kunna vara av hög kvalité. Forskning som gjorts om LMX menar att det finns en naturlig länk 

mellan det förtroende som en ledare har för en medarbetare och ledarens beteende som följer 

ett sådant förtroende. Därmed är kvaliteten av relationerna avgörande för en ledares delegering 

av ansvar och uppmuntrande till självständighet. En medarbetare som upplever att denne har 

en högkvalitativ relation till sin ledare kommer sannolikt uppleva större grad av delaktighet, 

inflytande och autonomi än en medarbetare som har en relation av låg kvalité (Gomez och 

Rosen, 2001) Hur dessa relationer skapas och kategoriseringen dessa sker utifrån cheferna 

själva och deras uppfattningar och bedömningar av medarbetarnas kompetens, den motivation 

som de visar till att ta ett större ansvar samt i vilken utsträckning cheferna upplever att de kan 

lita på individen (Gomez och Rosen, 2001). 

 

2.5 Undersökningsmodell 
Den teoretiska referensramen ligger till grund för vårt genomförande av den empiriska 

undersökningen samt för vidare analys av det insamlade empiriska materialet. För att hjälpa 

läsaren att skapa en förståelse för upplägget av undersökningen samt hur studiens syfte och 

frågeställningar ska besvaras presenteras här en översikt för hur dessa teoretiska delar ska vara 

till vår hjälp i det fortsatta arbetet. 

  

Den första delen i referensramen redogör för den kontext vi ämnar att undersöka vilket är ett 

delat ledarskap. Med hjälp av denna teori skapas en förståelse för vad som skiljer denna kontext 

från ett traditionellt ledarskap. Vidare skapar denna del en förståelse för vilka förutsättningar 

som krävs för att ett delat ledarskap ska bli framgångsrikt, samt vilka problem och möjligheter 

denna typ av ledarskap kan medföra i praktiken. Kommunikation är en aspekt som vi har valt 

att titta närmare på i vår undersökning då detta framställs av tidigare forskning som en 

avgörande aspekt för ett framgångsrikt delat ledarskap men även som en av de mest 

problematiska aspekterna. Vi har även valt att undersöka beslutsfattandet närmare då 

förutsättningarna för detta förändras till skillnad mot ett traditionellt ledarskap. I ett delat 

ledarskap så måste cheferna hantera att de är två eller fler med samma befogenheter som ska ta 

beslut tillsammans och sedan förmedla dessa på ett enat sätt internt. Således kan dessa aspekter 
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skapa möjliga problem i relationen mellan chefer och medarbetare men vi ser även att tidigare 

teori har påpekat att dessa aspekter även kan medföra möjligheter. Med hjälp av tidigare 

forskning kommer vi därmed söka en förståelse för chefernas delade ledarskap och deras 

förutsättningar, för att sedan försöka förstå hur ett delat ledarskap upplevs av både chefer och 

medarbetare med främst fokus på kommunikation och beslutsfattande.  

  

Den sista delen i referensramen som redogör för ledarskap i relationen mellan chef och ledare 

är något som vi har med oss genomgående i studien. Detta eftersom att vårt syfte är att 

undersöka ett delat ledarskap utifrån både chefer och medarbetares upplevelser. Denna teori 

hjälper oss att få en förståelse för hur chefer och medarbetare samverkar i organisationer och 

framförallt i ledarskapsprocessen. Relationen mellan en chef och en ledare framställs av 

forskare vara viktig och avgörande för en organisations framgång och för hur ledarskap 

upplevs. I ett delat ledarskap förändras relationerna något då medarbetarna har två chefer att 

förhålla sig till och cheferna i fråga ska dels skapa en relation sinsemellan och sedan hitta ett 

sätt att förhålla sig till sina medarbetare. För att kunna förstå vilka möjligheter och utmaningar 

chefer och medarbetare upplever finns i relationen mellan dem i ett delat ledarskap är det 

således av vikt att lyfta fram vad tidigare forskning menar är viktigt när det kommer till hur 

chefer och medarbetare samverkar i organisationer. 
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3. Metod 
I detta avsnitt presenteras de metodologiska val som vi gjort för denna studie. Avsnittet inleds 

med ett resonemang kring valet av studiens ämne samt hur vi sökt fram den teori som ligger till 

grund för denna studie. Vidare presenteras studiens ansats, intervjuguiden som låg till grund 

för den empiriska undersökningen samt en diskussion om studiens urval. Slutligen redogörs för 

hur vi har bearbetat insamlad empiri och genomfört vår analys, studiens tillförlitlighet samt en 

reflektion om den metod som legat till grund för denna undersökning. 

 

3.1 Val av ämne 
Under vår utbildning har vi läst mycket om ledarskap och olika typer av ledarskapsformer. 

Däremot är delat ledarskap en form som vi inte läst om i lika omfattande mängd och när vi 

stötte på begreppet tyckte vi att denna form verkade mycket intressant och skiljde sig åt jämfört 

med de traditionella ledarskapsformerna som vi läst om. Denna form fångade därmed vårt 

intresse och slutligen föll vårt val av ämnet på att studera ett delat ledarskap närmare.  

  

Inledningsvis läste vi igenom ett antal vetenskapliga artiklar, böcker samt några 

arbetslivsrapporter för att få en överblick över vad tidigare forskning studerat och kommit fram 

till om delat ledarskap. I och med denna litteraturgenomgång fann vi att delat ledarskap är ett 

mångfacetterat begrepp som har olika innebörder och att definitionen skiljer sig mellan den 

svenska och internationella forskningen. Marianne Döös, Lena Wilhelmson och Thomas 

Backström står för en stor del av den svenska forskningen inom delat ledarskap och de har både 

skrivit avhandlingar och böcker om detta. I den internationella forskningen fann vi att det 

förekom definitioner som co-leadership, dual leadership och joint leadership när det talades 

om ett delat ledarskap. Vi noterade även att i den internationella forskningen har de främst 

studerat ett delat ledarskap på en VD-nivå till skillnad mot den svenska forskningen där de 

främst har studerat på en mellanchefsnivå. 

  

I och med denna litteraturgenomgång fann vi ganska snabbt existerande kunskapsluckor och då 

framförallt att delat ledarskap inte studerats särskilt mycket ur medarbetarnas perspektiv. Vi 

har endast funnit ett par studentuppsatser som har inkluderat medarbetarna i studier om ett delat 

ledarskap samt en rapport skriven av Biglari (2006). Den internationella forskningen om 

medarbetarna är ytterst liten och i den svenska likaså. Döös et al. (2013) har i sina 

undersökningar diskuterat medarbetarna i viss mån men den är trots detta väldigt begränsat. 

Fokus har snarare legat på att skapa en förståelse för relationen mellan de delande cheferna och 

under vilka förutsättningar denna ska fungera. Därmed har medarbetarna sällan inkluderats i 

studier av ett delat ledarskap, vilket styrde vår inriktning av denna studie mot att även inkludera 

medarbetarna för att förstå denna typ av ledarskap på ett djupare plan. 
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3.1.2 Insamling av teori 
Som tidigare nämnt står Marianne Döös, Lena Wilhelmson och Thomas Backström för en stor 

del av den svenska forskningen om delat ledarskap. Dessa författare är framstående inom ämnet 

i det svenska arbetslivet och deras undersökningar har resulterat i ett omfattande empirisk 

material om delat ledarskap i svensk kontext. Då syftet med denna studie var att undersöka det 

delade ledarskapet i en svensk kontext blev dessa undersökningar relevanta för vår studie. Den 

litteratur som de har skrivit är främst arbetslivsrapporter som har getts ut via arbetslivsinstitutet 

samt böcker utgivna av studentförlag. Forskning om delat ledarskap använde vi sedan i 

kombination med artiklar som var peer reviewed, vilket innebär att de har granskats och lästs 

av forskare innan de har publicerats. Detta för att på så sätt bredda och stärka Marianne Döös, 

Lena Wilhelmsons och Thomas Backströms argument och undersökningar om delat ledarskap. 

Dessa artiklar visade sig även vara välciterade inom såväl den svenska som den internationella 

forskningen av delat ledarskap.  

 

För att få tillgång till denna litteratur har vi främst använt oss av databasen ABI från Örebro 

universitet men även Business source premier och Scopus. De sökord som vi använt oss av för 

att få en överblick över den rådande forskning som finns inom delat ledarskap är: co-leadership, 

shared leadership, joint leadership och dual leadership. Efter att vi funnit att medarbetarna 

sällan inkluderas i studier om ett delat ledarskap så behövde vi därmed få en förståelse för 

medarbetarnas roll i organisationer och hur chefer och medarbetare skapar ledarskap 

tillsammans. Sökord som vi använt oss av för att få tillgång till dessa artiklar är: relational 

leadership, leader member exchange (LMX), followership och employeeship. I den teoretiska 

referensramen återfinns även en del äldre forskning där dess relevans skulle kunna ifrågasättas. 

Men då vi fann nyare forskning som argumenterade för samma sak gjorde vi bedömningen att 

den äldre forskningen fortfarande hade relevans och därmed använde vi denna i kombination 

med den nyare forskningen. 

 

3.2 Forskningsansats 
I denna studie så valde vi att använda en kvalitativ undersökningsmetod, vilket är ett 

tillvägagångssätt där frågor som ”varför” och ”hur” studeras. En kvalitativ metod producerar 

även data som är mer verbal och som uttrycker beteendemönster (Wallace, 1984). Ambitionen 

med denna studie var att få en djupare förståelse för delat ledarskap som en praktik genom att 

undersöka hur chefer och medarbetare upplever att denna fungerar. Då en kvalitativ metod kan 

generera en mer detaljerad och fyllig beskrivning av ett fenomen (Wallace, 1984) så ansåg vi 

att denna metod var mest lämplig med tanke på studiens syfte och frågeställningar. Dessutom 

menar forskare som Conger (1998) att ledarskap som undersökningsobjekt kan vara svårt att 

studera utan en kvalitativ metod med tanke på att dess dynamiska natur och sociala 

konstruktion. En kvalitativ metod har en förmåga att utforska processer mer effektivt men är 

även mer känslig när det kommer till kontextuella faktorer. 

  

Det kan även vara av vikt att förtydliga vilken metodologisk ståndpunkt vi har utgått från i 

denna studie då forskare kan utgå från olika typer av paradigm som beskriver olika sätt att se 
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på världen. Detta innebär även att olika typer av tillvägagångssätt kommer att användas för att 

observera och mäta det fenomen som ska studeras (Fossey, Harvey, McDermott, Davidson, 

2002). Vi utgick i denna studie ifrån ett tolkande perspektiv som kan beskrivas som att man 

försöker förstå och värdera människors upplevelser och agerande (Ibid). Då vi undersökte 

chefer och medarbetares upplevelser av delat ledarskap som sedan tolkades så blev detta 

perspektiv en naturlig utgångspunkt. 

 

3.2.1 Forskningsdesign 
Vidare valde vi i denna studie att utgå från en fallstudie vilket kan ses som en 

undersökningsdesign som syftar till att förstå dynamiken inom en enda kontext (Eisenhardt, 

1989). Ordet fall syftar oftast till en studie av en arbetsplats eller organisation (Bryman och 

Bell, 2013) och i denna uppsats så har vi studerat en sjuksköterskeenhet i Karlskoga. En 

fallstudie kan vidare vara lämplig om man som forskare vill bidra med en beskrivning av ett 

fenomen eller testa teori (Eisenhardt, 1989). Då vi ville undersöka relationen mellan chefer och 

medarbetare i ett delat ledarskap så blev det dels en slags beskrivning av fenomenet delat 

ledarskap, men vi testade även den teori som vi redogjort för i den teoretiska referensramen. En 

fallstudie ansåg vi även kunde bidra med en djupare förståelse för delat ledarskap och hur den 

kan fungera inom en organisation. Då vi även har utgått från två perspektiv så ansåg vi även att 

det var mer fördelaktigt att ha fler intervjuer inom en och samma organisation. Detta för att 

verkligen få en uppfattning om hur relationen mellan chefer och medarbetare kan upplevas i ett 

delat ledarskap. 

 

Den kritik som har riktats mot fallstudier är bland annat att det inte går att generalisera dess 

resultat till andra kontexter eftersom det är ett så pass litet urval (Tsang, 2014). Således hävdar 

en del forskare att en fallstudie inte kan generera en datamättnad då detta endast kan 

åstadkommas med minst två fall eller mer (Boddy, 2016). Dock finns det dem som menar att 

detta påstående går att diskutera och att en fallstudie faktiskt kan generera viktiga och djupa 

insikter som i vissa fall går att generalisera till andra kontexter (Bobby 2016; Tsang 2014). En 

enda fallstudie har även visat sig kunna bidra med pålitliga indikationer för vidare forskning 

och kan generera ny, djup och nyanserad förståelse för ett outforskat fenomen. Kvalitativa 

forskare har till och med noterat att de ofta omedvetet redan har all den data de behöver från 

sin första datainsamling (Boddy, 2016). När vi valde att endast ha ett fall så diskuterade vi först 

och främst huruvida den data vi hade var tillräckligt fyllig och rik för att besvara syfte och 

frågeställningar. Ursprungligen ville vi ha två fall där delat ledarskap praktiserades, men då 

responsen var väldigt liten så blev detta svårt att genomföra. Dessutom visade det sig vara svårt 

att hitta respondenter som passade in på vårt snäva urval, vilket även bidrog till denna 

problematik. Dock ansåg vi efter att ha analyserat vår data från det första fallet att den data vi 

hade erhållit var tillräckligt fyllig för att kunna besvara syfte och frågeställningar samt att den 

dessutom hade inbringat nya insikter. Således beslutade vi oss för att ett fall var tillräckligt. Det 

ska även poängteras att då vi inte ämnade till att generalisera så blev inte den kritik som riktats 

mot fallstudier angående detta avgörande för denna studie. 
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3.3 Insamling av empiri 

3.3.1 Semi-strukturerade intervjuer 
Det finns olika typer av tekniker att använda sig av i en kvalitativ metod, men i denna studie så 

har vi utgått från intervjuer. Detta tillvägagångssätt möjliggör för forskaren att lära sig om 

världen genom andra personers ögon och om den genomförs på ett välplanerat sätt så kan den 

tillföra en rik uppsättning data (Qu och Dumay 2011). Då vi ville undersöka chefers och 

medarbetares upplevelser av ett delat ledarskap så ansåg vi att intervjuer var nödvändigt om vi 

skulle kunna se praktiken genom deras ögon. Således krävde vårt syfte och våra frågeställningar 

att vi kunde ställa frågor till våra respondenter om vi skulle få en uppfattning om deras 

upplevelser. 

  

Vidare går det att tala om i vilken utsträckning en intervju är strukturerad eller standardiserad. 

Det finns tre olika intervjumetoder som kanske är mest omtalade inom forskningen och dessa 

kallas strukturerade-, semi-strukturerade- och ostrukturerade intervjuer (Qu och Dumay, 2011). 

När det finns ett preciserat syfte och frågeställningar i en studie så är semi-strukturerade 

intervjuer mest fördelaktigt (Qu och Dumay 2011; Rabionet 2011) och därför såg vi det som en 

lämplig metod i insamlingen av empirin. Denna intervjumetod innefattar oftast förberedda 

frågor utifrån ett antal olika teman som följer i en logisk och systematisk ordning. Dock finns 

det fortfarande utrymme för mer utvecklande svar och forskaren kan ställa följdfrågor (Qu och 

Dumay, 2011; Bryman och Bell, 2013). Då vi hade vår utgångspunkt i teorin så var det även 

viktigt att vi hade en uppfattning om vad vi sökte i våra intervjuer. Således såg vi det som viktigt 

att utgå från ett antal olika teman om vi skulle få ut data som var relevant för denna studie. 

Dock ansåg vi även att det var viktigt att det fanns en viss flexibilitet i intervjuerna om vi skulle 

få mer utförliga svar av respondenterna, vilket var ytterligare ett argument för att använda oss 

av semi-strukturerade intervjuer. Vid genomförandet av semi-strukturerade intervjuer så krävs 

en del planering innan, under och efter intervjuerna beroende på hur frågorna blir tillfrågade 

och tolkade (Qu och Dumay 2011). Det finns till exempel olika typer av frågor som kan 

användas i denna intervjumetod och dessa kommer mer detaljerat att beskrivas i nästa avsnitt. 

 

3.3.2 Intervjuguide 
Inför intervjutillfällena utformade vi en intervjuguide som fungerade som ett stöd för att 

säkerhetsställa att vi berörde alla teman under vår insamling av empirin. Bryman och Bell 

(2013) menar att intervjuguiden fungerar som en slags lista över vad som ska beröras under 

intervjun och därmed är ett stöd för forskaren. Författarna poängterar även vikten av 

intervjuguiden måste vara flexibel och att frågorna inte ska vara för ledande. Detta för att låta 

respondenterna själva få utforma sina svar i syfte att få så fylliga och detaljerade svar som 

möjligt och för att de ska få berätta utifrån deras upplevelser. Innehållet i vår intervjuguide är 

utformad efter studiens frågeställningar och syfte samt efter den teoretiska referensram som 

ligger till grund för undersökningen. I bilaga 8.3 och 8.4 har vi tydliggjort vilken teoretisk 

bäring som varje specifik fråga har, detta för att således säkerhetsställa att det empiriska 

materialet går att analysera med den valda teorin. De teman som vår intervjuguide var 
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uppdelade efter var beslutsfattande, kommunikation samt relationen mellan cheferna och 

medarbetarna. 

  

För att respondenterna skulle få tala så fritt som möjligt utifrån deras upplevelser så har vi 

försökt att undvika ledande frågor. Vi har även varit noggranna med att frågorna skulle vara 

enkla att förstå och inte är för komplicerade med risk för att det skulle bli otydligt för 

respondenterna, vilket Bryman och Bell (2013) påpekar är en viktig aspekt att ha i åtanke. 

Intervjuguiden inleddes med några bakgrundsfrågor för att mjuka upp stämningen i det 

inledande samtalet och för att få respondenterna avslappnade vilket Bryman och Bell (2013) 

menar är viktigt. Efter de inledande frågorna kom vi in på det första temat i intervjuguiden som 

var beslutsfattande och därmed blev samtalet och frågorna av djupare karaktär för att skapa en 

förståelse för respondenternas uppfattningar om detta. Efter beslutsfattande kom temat 

kommunikation med ett antal frågor och slutligen det sista temat som berörde relationen mellan 

cheferna och medarbetarna. Det sista temat kan uppfattas vara av känsligare karaktär då det 

handlar om relationen till någon som man samarbetar med. Därmed valde vi att sätta detta tema 

sist då respondenterna kanske känner sig mer varma i kläderna samt har genom de tidigare 

teman hunnit reflekterar lite över sin relation till antingen chef eller medarbetare beroende på 

vilken respondent vi intervjuade. Som tidigare nämnts var inte heller syftet att förstå den 

personliga relationen sinsemellan cheferna och medarbetarna utan snarare handlade det om att 

skapa en förståelse för tillgängligheten, hur man hanterar att ha två chefer, samt om det fanns 

en närhet eller distans till cheferna.  

  

Till sist hade vi en avslutande del som syftade till att runda av samtalet på ett bra sätt samt att 

fånga de sista upplevelserna av ett delat ledarskap där vi exempelvis frågade om för- och 

nackdelar med ett delat ledarskap. Efter att intervjuerna genomfördes upptäckte vi att det fanns 

två frågor som inte riktigt gav det vi hade hoppats. Detta var fråga elva i bilaga 8.1 och fråga 8 

i bilaga 8.2. Med dessa frågor var vår ambition att få en uppfattning om huruvida cheferna 

arbetade med att skapa delaktighet för medarbetarna gällande deras arbetssituation och hur 

medarbetarna uppfattar att de fick vara delaktiga gällande detta. Då dessa frågor inte gav oss så 

mycket information huruvida det fanns någon form av delaktighet gällande detta så valde vi att 

inte ta med dessa vidare i analysen. 

 

En viktig aspekt som Bryman och Bell (2013) diskuterar vad gäller semi-strukturerade 

intervjuer är undersökarens förmåga att vara lyhörd på vad respondenterna säger. Detta för att 

vara beredd på att ställa följdfrågor som kan fånga upp intressanta aspekter samt för att utveckla 

intressanta resonemang som är av betydelse för studiens syfte och frågeställningar (Bryman 

och Bell, 2013). Under intervjutillfällena var vi båda två med och vi valde att göra så att den 

ena intervjuade medan den andre kunde lägga fullt fokus på respondentens svar och därmed 

ställa följdfrågor vid behov. Vi har även varit medvetna om att en del av frågorna kunde anses 

som känsliga för respondenterna och framförallt de som berör relationen mellan två 

samarbetande parter. Dock var inte vi ute efter att veta vad de tyckte om varandra 

personlighetsmässigt utan snarare ville vi med frågor som “hur upplever du att din relation till 
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dina medarbetare/dina chefer ser ut?” snarare få veta om de arbetar nära båda sina chefer eller 

om det fanns en distans. Detta för att se hur relationsskapandet kunde se ut i ett delat ledarskap 

och om medarbetarna exempelvis hade en närmare relation till en av cheferna. Bryman och Bell 

(2013) poängterar även vikten av att låta respondenterna styra intervjuns gång och att det 

därmed måste finnas en flexibilitet så att frågornas ordningsföljd skulle kunna ändras om så 

krävdes vid intervjusituationen. Detta är något som vi hade i åtanke vid intervjuerna och vid 

något tillfälle fick ordningen ändras eller någon fråga strykas på grund av att respondenten 

redan besvarat frågan. 

3.3.3 Urval 
När det kommer till urval i en kvalitativ metod är det viktigt att ha två aspekter i åtanke, dels 

att man som forskare kan identifiera passande deltagare men också att man använder sig av en 

lämplig urvalsmetod (Fossey et al. 2002). Denna studie syftade till att undersöka delat ledarskap 

av formen samledarskap eller funktionellt delat ledarskap. Således var det viktigt för oss att 

säkerhetsställa att cheferna utövade denna form av delat ledarskap när vi sökte respondenter. 

Detta för att kunna uppnå syftet och besvara studiens frågeställningar. Anledningen till att vi 

valde dessa former var för att vi ansåg att det kunde bli svårt att undersöka ett 

medarbetarperspektiv i andra former då dessa på många sätt liknar ledarskapsformer som finns 

i alla organisationer. Därmed ansåg vi att samledarskap och funktionellt ledarskap var de mest 

renodlade formerna av delat ledarskap och att det var dessa som vi ville undersöka om vi skulle 

få en riktig förståelse för delat ledarskap. När vi talade med våra respondenter var vi därmed 

noggranna med att fråga om de var formellt likställda och hade samma ansvar och befogenheter, 

samt om de ansvarade för samma grupp av medarbetare. Om de ansvarade för olika medarbetare 

så var det inte samledarskap eller funktionellt delat ledarskap och därmed passade de inte för 

vår studie. Vi var också noggranna med att tala om att vi även måste intervjua några 

medarbetare i organisationen för att uppnå syftet med undersökningen. Vad gäller urvalsmetod 

så valde vi även att begränsa vårt urval till respondenter inom Örebro län då det var mest 

lättillgängligt för oss som gör denna studie. Dessutom såg vi efter en del efterforskningar att 

det var svårt att hitta två stycken vd som delade på ett ledarskap. Istället kunde vi hitta allt fler 

som hade detta på en mellanchefsnivå, vilket även gjorde att vi valde att inrikta oss mycket på 

att hitta respondenter som hade en chefsroll som exempelvis enhetschef.    

  

När vi talar om respondenter så hänvisar vi egentligen till två grupper, där den ena är cheferna 

och den andra är medarbetarna. Då syftet med denna studie var att förstå relationen mellan 

cheferna och medarbetarna i ett delat ledarskap så var det även viktigt att vi intervjuade båda 

parterna. Att finna rätt respondenter och som även ville ställa upp på denna undersökning var 

svårare än vad som först förväntades. Urvalsprocessen inleddes med att vi skickade ut mail till 

företag som vi hade hört eller sett via deras hemsida praktiserade ett delat ledarskap. I mejlet 

som skickades ut var vi tydliga med de kriterier som vi nämnt ovan vad gäller cheferna samt 

behovet av att även intervjua några medarbetare. Ett par dagar efter att vi hade skickat ut mejl 

till företag så följde vi även upp med ett telefonsamtal. Några av företagen som vi hade 

kontaktat svarade inte alls eller tackade nej på grund av tidsbrist. Vissa företag fick vi även 

själva avböja på grund av att cheferna inte hamnade under de kriterier vi sökte eller på grund 
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av att det inte fanns några medarbetare tillgängliga. Då vi inte fick den respons som vi önskade 

och hade trott så valde vi även att kontakta närliggande kommuner i Örebro med förhoppning 

om att de kunde hjälpa oss. Även där var responsen dålig men slutligen fick vi kontakt med en 

sjuksköterskeenhet i Karlskoga där de hade den form vi sökte och som gärna ville vara med i 

vår studie. Där hade vi totalt sex intervjuer, där två var intervjuer med cheferna och resterande 

med medarbetarna. 

  

Till denna studie har vi själva inte valt ut de medarbetare som vi har intervjuat utan detta val 

gjordes av cheferna själva. En möjlig problematik är att cheferna har valt ut respondenter som 

de vet skulle tala gott om deras ledarskap och inte lyfta möjlig problematik. Dock hade det även 

kunnat vara en risk om vi själva hade valt ut respondenter då det exempelvis hade kunnat bli 

medarbetare som inte varit på arbetsplatsen så länge och därmed inte har någon djupare 

uppfattning av chefernas delade ledarskap. Detta i sin tur skulle ha lett till att vi inte kunnat 

besvara studiens syfte och frågeställningar. Utifrån de svar vi har fått så anser vi att våra 

respondenter varit öppna och ärliga i sina svar och att cheferna valt ut dem inte har på ett 

märkbart sätt påverkat deras sätt att svara. Detta då de har gett oss en nyanserad bild av det 

delade ledarskapet och även lyft fördelar men även vissa aspekter som de upplevt kan vara 

problematiska i samband med ett delat ledarskap. 

  

Ytterligare en reflektion som kan vara värd att diskutera är om vi hittade ett renodlat 

samledarskap eller ett funktionellt delat ledarskap. Då vi från början var medvetna om att delat 

ledarskap i många fall är en gråzon så visste vi att möjligheten fanns att de respondenter vi 

hittade kanske inte stämde in på dessa former fullt ut. Vår ambition var dock att undersöka ett 

samledarskap eller ett funktionellt delat ledarskap och när vi kontaktade sjuksköterskeenheten 

så försäkrade vi oss om att de stämde in på våra kriterier för detta. Däremot fann vi under 

intervjuerna att deras delade ledarskap inte gick att hänvisa till vare sig ett renodlat 

samledarskap eller ett funktionellt delat ledarskap. Detta då de hade ett separat 

arbetsmiljöansvar och därmed ansvarade mer för varsin verksamhet men att de trots detta båda 

var chef för samma grupp av medarbetare. Således visade det sig att deras form av delat 

ledarskap var en form av gråzon. Vi ansåg dock att detta inte påverkade vår studie märkbart då 

cheferna ändå menade att de delade allt förutom arbetsmiljöansvar och därmed ansåg vi ändå 

att de passade som respondenter för denna studie.  

 

3.3.4 Intervjusituationen 
Några av intervjuerna tog plats på sjuksköterskeenheten i Karlskoga 7/4 och resterande 

intervjuer genomfördes den 10/4 samt 11/4 över telefonen. Vi var noggranna med att låta 

respondenterna själva få välja tid och plats för intervjuerna. Detta då det är viktigt att 

respondenterna känner sig bekväma och trygga för att på så sätt kunna ge så fylliga och ärliga 

svar som möjligt (Bryman och Bell, 2013). Vi valde att ha separata intervjuer med cheferna för 

att de på så sätt skulle känna sig bekväma att dels tala om relationen till sin chefskollega men 

också till sina medarbetare. Dessutom fanns det en risk att cheferna skulle påverka varandras 
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svar om vi hade intervjuerna tillsammans. Därmed ansåg vi att vi fick en mer tillförlitlig och 

nyanserad bild av chefernas upplevelser när vi hade separata intervjuer. 

  

Samtliga intervjuer inleddes med en presentation av oss samt en presentation av studien och 

dess syfte, vilket är viktigt för att skapa ett slags förtroende för respondenten (Harvey 2011; Qu 

och Dumay 2011). Vi var även noggranna med att tala om för respondenterna att be oss 

omformulera en fråga om denna skulle vara otydlig och att tala om ifall de inte skulle vilja svara 

på en fråga av någon anledning. Intervjuerna fortsatte med att vi frågade alla respondenter 

huruvida de ville vara anonyma eller inte vilket Qu och Dumay (2011) menar är en viktig etisk 

aspekt vid kvalitativa intervjuer. Vi frågade hur de ställde sig till att vi fick använda deras namn, 

yrkestitel samt organisationsnamn och då ingen av respondenterna hade något emot att vi angav 

detta i vår undersökning så blev de inte anonyma i det empiriska materialet. Vidare frågade vi 

alla respondenter om det gick bra att vi spelade in intervjuerna samt informerade om syftet med 

att göra detta. Även här så var det ingen av respondenterna som hade något emot att vi spelade 

in intervjuerna. Bryman och Bell (2013) menar att vissa respondenter upplever att det känner 

en viss oro för att deras ord spelas in och att det därmed kan göra dem obekväma. Därför var 

det viktigt för oss att ställa frågan till respondenterna för att minska risken för att de inte skulle 

känna sig bekväma i situationen och att de inte skulle svara på frågorna fullt ut. 

Ljudupptagningen vid intervjusituationerna gav oss även möjlighet att i lugn och ro fokusera 

på respondenten och därmed ha full fokus på dennes svar och vid behov ställa följdfrågor. När 

vi använde oss av ljudupptagning istället för att föra anteckningar undvek vi den distraktion 

som kan uppstå där fokus snarare hamnar på att hinna skriva ner allt (Harvey, 2011). Inför 

intervjuerna hade vi även kommit överens om vem som skulle intervjua för att det inte skulle 

bli förvirrande för respondenten. Alla intervjuer fortskred utan avbrott och vi var även 

noggranna med att låta respondenterna tala till punkt och inte avbryta. 

  

Trots vår ambition att ha personliga möten med respondenterna så var detta inte möjligt på 

grund av att några ansåg att de inte hade tid för detta. Dessa respondenter föreslog därmed 

telefonintervjuer och med risk för att tappa respondenter gick vi med på detta. Vi var medvetna 

om att viktiga aspekter kan gå förlorade vid telefonintervjuer, vilket även Irvine, Drew och 

Sainsbury (2013) påpekar. Bland annat är detta den kontextuella miljön, kroppsspråk och 

uttryck samt övrigt verbalt språk som exempelvis skämt och vardagligt snack. Dock påpekar 

Irvine et al. (2013) att dessa aspekter kan bli mer eller mindre viktiga beroende på vad forskaren 

ämnar till att undersöka. McClelland (1994) och Novick (2001)  menar å andra sidan att 

telefonintervjuer kan uppfattas vara mindre påträngande för respondenten jämfört med de 

personliga intervjuerna ansikte mot ansikte. Detta då respondenterna kanske känner mindre 

press samt att vissa respondenter känner sig mer avslappnade att prata via telefon än att träffa 

intervjuaren personligen då telefonintervjuer medför en slags avskildhet. Vidare betonar 

McClelland (1994) att ju mer avslappnad en respondent är ju mer sanningsenliga svar tenderar 

denna att ge. Vi upplevde att telefonintervjuerna inte märkbart var sämre än de fysiska mötena 

som vi hade. Detta då vi upplevde respondenterna som lika avslappnade som de respondenter 

vi hade fysiska möten med då de talade öppet och detaljerat om varje fråga. Det var därmed 

http://journals.sagepub.com.db.ub.oru.se/author/Irvine%2C+Annie
http://journals.sagepub.com.db.ub.oru.se/author/Drew%2C+Paul
http://journals.sagepub.com.db.ub.oru.se/author/Sainsbury%2C+Roy
http://journals.sagepub.com.db.ub.oru.se/author/Sainsbury%2C+Roy


 

 
 28  

 
 

inga svårigheter med att få fylliga svar som var givande för undersökningen då alla 

telefonintervjuer gav mycket detaljrik information. 

  

Det vi upplevde som något problematiskt är det Irvine et al. (2013) påpekar angående att inte 

se respondenternas kroppsspråk och ansiktsuttryck. Vissa gånger hade detta varit önskvärt och 

framförallt när det ibland uppstod en längre tystnad för att se om personen såg osäker ut eller 

om ansiktsuttrycket exempelvis tydde på att frågan varit känslig eller otydlig. Däremot var detta 

något vi reflekterat över innan och varit väl förberedda inför. Eftersom att vi hade haft några 

intervjuer ansikte mot ansikte så hade vi även fått en uppfattning om vilka frågor som skulle 

kunna tänkas behöva förklaras på ett tydligare sätt och omformuleras samt om någon fråga 

skulle kunna ha varit av känslig karaktär. 

3.3.5 Transkribering 
Efter att varje intervju genomfördes transkriberades dessa av oss. Detta för att alla svar och 

detaljer som respondenterna tog upp skulle bli nedskrivna och arbetas igenom vid analysen. 

Transkriberingen av materialet genomfördes direkt efter att intervjuerna hade genomförts, 

vilket innebär att de tre första intervjuerna som hölls den 7/4 transkriberades innan resterande 

intervjuer hade hunnit genomföras. Detta för att Bryman och Bell (2013) poängterar att 

transkriberingar ger upphov till en stor mängd papper och att det för forskaren kan kännas som 

en övermäktig uppgift att ta sig an analysen med en sådan hög av empiri. Om denna process 

istället påbörjas direkt kan forskaren identifiera centrala teman och därmed ha det med sig i 

kommande intervjuer för att utveckla dessa teman ytterligare. Vi har även varit noggranna med 

är att allt som sagts vid intervjuerna har tagits med i transkriberingarna och att det som skrivits 

ner också är vad respondenterna har sagt.  Detta för att inte riskera att utelämna något som 

respondenterna har sagt och som kan komma att ha värde för studien, vilket Bryman och Bell 

(2013) poängterar är en viktig aspekt att ta hänsyn till.   

3.4 Analysmetod 
Kvalitativ data från intervjuer består ofta av stora mängder textmaterial som många gånger kan 

vara problematiskt att analysera. Till skillnad från en kvantitativ dataanalys så finns få 

etablerade och accepterade metoder för att analysera kvalitativ data (Bryman och Bell, 2013). 

LeCompte (2002) menar att det kan vara till hjälp om analysen betraktas som ett slags pussel 

där forskaren börjar med att samla ihop alla delar som liknar varandra. Därefter kan dessa sättas 

ihop för att slutligen identifiera de länkande bitarna som sedan kan sättas ihop till ett enda stort 

pussel. Denna beskrivning eller process påminner om hur vi har valt att gå tillväga och för att 

enklast beskriva detta så har vi delat upp det i olika steg. 

 

För att få en uppfattning om vår insamlade data så började vi i ett första steg med att läsa igenom 

våra transkriberingar. Genom dessa så försökte vi få en uppfattning om materialet och dess 

innehåll för att vidare kunna analysera det. Eftersom vi utgick från specifika teman i vår 

intervjuguide så som beslutsfattande, kommunikation och relationen mellan cheferna och 

medarbetarna så handlade nästa steg om att försöka tyda respondenternas upplevelser kring 

dessa. Detta gjorde vi genom att välja ut meningsenheter, vilket Graneheim och Lundman 
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(2004) beskriver som ord, meningar eller paragrafer som är relaterade till varandra genom deras 

innehåll och kontext. Dessa meningsenheter benämnde vi sedan med en kod som vi ansåg 

kortfattat förklara dess innebörd. Detta gjorde vi för att på ett enklare sätt få en överblick över 

materialet men också för att vi skulle kunna se återkommande mönster. När meningar och 

stycken valdes ut så gjordes detta med den teoretiska referensramen och syfte i åtanke. Med 

detta menas till exempel att när vi plockade ut meningsenheter som berörde kommunikation så 

gjorde vi detta med hjälp av teorin. Nästa steg var att försöka härleda de olika koderna till våra 

teman och dessutom se ifall det fanns nya teman som var intressanta för denna studie. 

Exempelvis kunde vi se att koder som berörde chefernas relation återkom, vilket ledde till att 

detta blev ett nytt tema. Dessa teman och koder låg sedan till grund för den vidare analysen.   

3.5 Tillförlitlighet 
För att kunna uttala sig om tillförlitlighet bör varje forskningsstudie utvärderas i förhållande till 

de metoder som använts för att generera slutsatser. Inom kvalitativa studier så nämns begreppet 

trovärdighet i förhållande till tillförlitlighet. Trovärdighet fokuserar på hur väl data och 

analysmetoder matchar det avsedda syftet i studien (Graneheim och Lundman, 2004). 

Författarna betonar att en aspekt att ha i åtanke när en studies trovärdighet diskuteras är 

huruvida respondenterna anses vara lämpliga för studiens syfte. Som tidigare nämnts var vi 

väldigt noggranna med att våra chefsrespondenter skulle vara formellt likställda med samma 

ansvar och befogenheter, samt att de ansvarade för samma grupp av medarbetare. Detta gjorde 

vi då de övriga formerna av delat ledarskap innebär andra förutsättningar för medarbetarna och 

skulle inte ge oss svar som var relevant för studiens syfte. 

  

Det kan även vara viktigt när det kommer till trovärdighet att valet av metod stämmer överens 

med vilken typ av data som ska samlas in, samt hur mycket data som behövs för att besvara 

syftet (Ibid). Som vi diskuterat tidigare var vårt val av kvalitativ metod mest lämpligt för att 

besvara studiens syfte. För att kunna förstå hur relationen mellan chefer och medarbetare 

fungerar i ett delat ledarskap så ansåg vi att det behövdes data som kunde ge oss djupare 

förklaringar. Detta gjorde att valet av en kvalitativ datainsamlingsmetod var mest lämpad för 

vår studie. När det kommer till mängden data så var vi inte ute efter att generalisera utan snarare 

ville vi undersöka ett specifikt fall närmare där delat ledarskap existerar. Efter att ha genomfört 

intervjuerna och bearbetat dem ansåg vi att vårt empiriska material var tillräckligt fylligt och 

därmed skulle räcka för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. Graneheim och 

Lundman (2004) menar att ett annat sätt att stärka en kvalitativ studies tillförlitlighet är att på 

ett öppet och tydligt sätt beskriva studiens arbetsprocess. Att göra detta möjliggör även för 

andra att bedöma huruvida dessa resultat är överförbara till andra miljöer vilket är en viktig 

aspekt att ta hänsyn till enligt Bryman och Bell (2013). I vårt metodavsnitt var vi noggranna 

med att på ett detaljerat och öppet sätt beskriva hur vi har gått tillväga och vilka metodologiska 

val vi har gjort. Vi ha varit detaljerade i hur vi har utformat våra frågor, i vilket syfte vi ställer 

frågorna samt vilka teman vi ville fånga under intervjuerna. Vidare har vi presenterat empirin 

på ett öppet och detaljerat sätt genom att använda oss av citat som respondenterna sagt under 

intervjutillfällena. Genom att vi även har transkriberat materialet och således gjort det 

tillgänglig för andra att ta del av om så önskas så har vi stärkt tillförlitligheten ytterligare i denna 
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undersökning. Dessutom bidrar transkriberingarna till att intervjuerna kan återberättas på ett 

mer tillförlitligt sätt i empirin. 

 

3.6 Metodreflektion 
Den kvalitativa metoden har fått kritik för att vara ett manipulativt tillvägagångssätt eftersom 

den lämnar utrymme för forskarens subjektiva tolkningar. Den data som samlas in via 

kvalitativa metoder möjliggör därmed för forskaren att spekulera kring dess innebörd och tolka 

denna utifrån vad forskaren själv anser är intressant. Ett väldigt känsligt moment i den 

kvalitativa metoden blir därmed dataanalysen (Kapoulas och Mitic, 2012). Detta är något som 

vi ständigt har haft i åtanke när vi har bearbetat vår data och försökt att hantera på bästa möjliga 

vis. Först och främst har vi transkriberat vår data för att på så sätt minimera den subjektiva 

tolkningen och få med det som faktiskt sägs av respondenterna. Således har vi utgått från de 

exakta orden när vi vidare har försökt att bearbeta materialet. Vidare menar Kapoulas och Mitic 

(2012) att en ytterligare problematik med den kvalitativa metoden är komprimeringen av data. 

Det vill säga hur den stora volymen av material kan bearbetas utan att den förlorar sin mening. 

Vi har i denna studie varit väldigt noggranna med att återberätta respondenternas upplevelser 

av det delade ledarskapet. Detta har vi gjort genom att utgå från transkriberingarna när vi sedan 

har analyserat materialet. Däremot var det svårt att undvika den subjektiva tolkningen när syftet 

med denna studie är att tolka chefernas och medarbetarnas upplevelser. Således går det inte att 

helt frångå ett subjektivt tolkande men vi anser dock att detta är en ytterst liten sådan då vi har 

utgått från de upplevelser som cheferna och medarbetarna har beskrivit. 

 

Det finns en rad olika forskningsmetoder att använda sig av och vi har även reflekterat kring 

hur vår studie hade kunnat genomföras på ett annat sätt. Ett alternativ hade varit att fortfarande 

utgå från den kvalitativa metoden men istället kombinerat våra intervjuer med observationer. 

Denna metod menar Conger (1998) kan tillföra mycket till en kvalitativ studie inom ledarskap 

då den kan upptäcka data som inte intervjuer kan fånga. Därmed kan en kombination av metoder 

vara fördelaktigt eftersom det tillför olika perspektiv på fenomenet men också då det kan öka 

validiteten. I vårt fall så hade vi en tanke att möjligtvis genomföra observationer men på grund 

av att det var svårt att få respondenter så var detta inte möjligt. 
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4. Empiri 
I detta avsnitt så kommer vi att presentera de intervjuer som har genomförts till denna studie. 

Vi inleder med att redogöra för chefernas intervjuer för att därefter presentera medarbetarna. 

Avsnitten presenterar först hur cheferna respektive medarbetarna har upplevt att det delade 

ledarskapet har sett ut. Därefter kommer de frågor som berörde relationen mellan cheferna 

och medarbetarna, kommunikation och beslutsfattande att beskrivas. Slutligen presenteras de 

fördelar och nackdelar som cheferna och medarbetarna upplevde med det delade ledarskapet.   

 

4.1 Sjuksköterskeenheten Karlskoga - Chefernas intervjuer 
 

4.1.1 Chefernas delade ledarskap 
På sjuksköterskeenheten i Karlskoga arbetade Anna och Birgit tills en vecka innan intervjuerna 

i ett delat ledarskap och detta samarbete varade i cirka två och ett halvt år. Det hela började med 

att Anna sökte en tjänst som enhetschef för vårdboende, vilket är en av de två delarna i 

verksamheten och Birgit var då enhetschef för distriktssjuksköterskorna vilket är den andra 

delen av verksamheten. Birgit hade då arbetat som enhetschef på arbetsplatsen sedan 2003 och 

var med och tillsatte Anna när hon sökte denna tjänst som enhetschef för vårdboende. Cheferna 

beskriver att rollen som enhetschef innefattar ett personal-och budgetansvar, Birgit menar även 

att det handlar om att utveckla sjuksköterskerollen i kommunen samt mycket administrativt 

arbete. Från början var de inte i ett delat ledarskap utan detta växte fram när cheferna insåg att 

de delade samma budget, samma tim- och poolvikarier samt att verksamhetsplanerna sträckte 

sig över varandra. Anna menar även att de såg en möjlighet i att de var olika som personer och 

hade olika bakgrunder och erfarenheter. De hade även olika styrkor som gjorde att de 

tillsammans kompletterade varandra. Birgit menar även att en anledning till att de ingick i ett 

delat ledarskap var för att skapa en mer enhetlig bild i verksamheten. 

 

“Så då sa vi att vi försöker köra för att vi skulle ge samma svar till sjuksköterskorna oavsett 

vem man ringer till, jobba på samma sätt oavsett om du jobbade på hemvård eller vårdboende, 

så skulle man känna att vi jobbade likadant och det är ingen skillnad” 

-Birgit 

 

Dessutom menar Birgit att det kan vara bra att vara två när hälsosjukvården ska vidareutvecklas 

då man kan diskutera med varandra. Cheferna var därmed de drivande till det delade ledarskapet 

vilket sedan godkändes av deras chefer.  

 

Anna och Birgit beskriver deras delade ledarskap som att de delade på allting förutom 

arbetsmiljöansvar, vilket kan vara ett problematiskt område att dela på. Därmed ansvarade 

Anna för vårdboendedelen och Birgit för distriktdelen när det kom till arbetsmiljöansvar.  I 

övrigt så delade de samma budget och verksamhetsplan, samt personalen i viss mån så länge 

det inte gällde arbetsmiljöansvaret då respektive chef ansvarade för sin del. Cheferna poängterar 

dock att sjuksköterskorna både på vårdboende och distrikt kunde vända sig till båda cheferna i 
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övriga frågor. Vidare så hade cheferna inte bestämt på pappret vem som skulle ha ansvar för 

vilka arbetsuppgifter, men däremot blev det snarare en uppdelning i praktiken. Denna 

uppdelning beskriver Anna som att hon arbetade mycket med verksamhetsplanen samt att hon 

har tog större ansvar för förbättringsarbetet då hon gillar utveckling. Birgit tog mycket ansvar 

för ekonomifrågor, bland annat fakturafrågor och budgeten. Trots denna fördelning så menar 

båda cheferna att de tillsammans diskuterade och hade en dialog i de olika frågorna. Anna 

menar dessutom att de kompletterade varandra på ett bra sätt då Birgit många gånger drog 

tillbaka henne så att de tillsammans kunde vrida och vända på olika frågor. 

 

“Sen är vi ett väldigt bra team när vi ska driva förändringar och förändringsarbete för jag 

ligger oftast längre fram och jag har gjort en plan för såhär skulle vi kunna göra och hon är 

faktiskt den som många gånger säger njaa men vänta här.” 

-Anna 

 

Birgit menar att de själva valde hur de skulle fördela arbetet och att det främst skedde utifrån 

deras intressen. Dessutom så har de olika styrkor inom olika områden, vilket Anna menar 

bidrog till att hon skötte förändringsarbetet och Birgit mer ekonomifrågor. Uppdelningen har 

främst varit mellan cheferna själva och båda är väldigt osäkra på om denna har varit tydlig för 

deras medarbetare och ifall de ens har varit medvetna om att den uppdelningen har funnits 

mellan cheferna. Dock menar Anna att de var tydliga med att de inte delade arbetsmiljöansvaret 

så medarbetarna borde ha vetat vem de skulle vända sig till i de frågorna. Anna menar också att 

den uppdelning som har funnits sinsemellan cheferna kanske är något de borde ha varit mer 

tydliga med om samarbetet hade fortskridit och då i form av en arbetsbeskrivning. Denna skulle 

sedan medarbetarna fått ta del av samt att de högre cheferna skulle ha varit med och utformat 

denna 

 

4.1.2 Chefernas relation till medarbetarna 
Båda cheferna beskriver relationen till sina medarbetare som god. Birgit upplever att 

medarbetarna har tyckt att det har varit bra att ha två chefer att vända sig till. Dock kanske det 

var enklare att ha en nära relation till cheferna för de som arbetar på distrikt och har suttit i 

samma hus som cheferna, då de på så sätt har haft väldigt nära till dem. Birgit är dock osäker 

på hur de som arbetar på vårdboendena tycker om saken. På frågan om medarbetarna har haft 

svårt att etablera en relation till båda cheferna så anser Anna att så inte har varit fallet. 

 

“Nej det tror jag inte, men det är klart att det var en inkörningsfas. Men jag tror de upplever 

det som positivt att de alltid har haft en chef närvarande” 

-Anna 

 

Dock fanns det en uppfattning om att en del kanske väntade med att ställa en fråga tills 

exempelvis Birgit kom tillbaka och detta kunde bero på att medarbetarna hade en närmare 

relation till henne eller trodde att de kunde få ett annat svar ibland. När det kommer till 

tillgänglighet så anser både Birgit och Anna att den har varit väldigt god och att det nästan alltid 
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funnits någon på plats. Anna upplever att tillgängligheten ökade i hela sjuksköterskegruppen 

sen de ingick i ett delat ledarskap. Likaväl som hon kunde besöka vårdboendena så kunde hon 

gå upp till distrikts fikarum och kolla av läget. Birgit däremot upplever inte att tillgängligheten 

ökade i och med att hon alltid har varit på plats tidigt. Så hon tror inte att personalen har märkt 

någon skillnad när det gäller detta. 

 

På frågan vad de anser är viktigt för att relationen mellan chefer och medarbetare ska fungera i 

ett delat ledarskap så påpekar Birgit följande: 

 

”Att man har en öppen dialog, alltså att man har talat om att vi är i ett delat ledarskap och att 

man kan välja vem man vill gå och prata med. Att vi inte tar illa upp om 

vårdboendesköterskorna går till mig eller tycker att någon inte är en bra chef.” 

- Birgit 

 

Därför erbjöd de utvecklingssamtal med antingen båda cheferna eller en beroende på vilken 

relation man hade. Anna menar även att det måste finnas en tydlighet med vem som gör vad, 

vilka mål man har, vem som har arbetsmiljöansvaret och att man känner en trygghet i vem man 

ska vända sig till. Sedan anser Anna även att det som chef i stort är viktigt att vara tillgänglig 

och närvarande. 

 

4.1.3 Kommunikation 
Båda cheferna skrattar på frågan om hur kommunikationen sett ut mellan dem. Eftersom de 

alltid suttit mittemot varandra så menar båda att den har varit daglig och ofta pratade de med 

varandra tvärsöver rummen. Denna närhet har även gjort att de kunnat ha dagliga avstämningar 

med varandra. Cheferna har dessutom haft mycket kommunikation utanför arbetet och kunnat 

ringa varandra vid frågor och funderingar. Birgit menar att det är svårt att ha ett delat ledarskap 

om denna närhet inte finns. Nu har de kunnat gå in till varandra direkt och diskuterat om så 

behövdes. Anna menar också att kommunikation är en förutsättning om man har ett delat 

ledarskap och hon poängterar också vikten av att kunna tala om när någon av cheferna inte 

upplever att kommunikationen är god sinsemellan dem. 

 

“Men det är en förutsättning, ska man ha delat ledarskap, tydlig och rak kommunikation och 

nära dialog.” 

-Anna 

 

Anna och Birgit gick ut med att de är i ett delat ledarskap på verksamhetens arbetsplatsträffar. 

Den information som medarbetarna har fått menar både Birgit och Anna är att de kunde vända 

sig till båda cheferna oavsett om de arbetade på vårdboende eller distrikt. Därmed skulle de 

kunna kommunicera med vem som helst och få samma svar. För att detta skulle fungera så 

menar Anna att en transparens mellan dem som chefer var väldigt viktigt om de skulle kunna 

ta beslut utifrån rätt grunder. Vidare nämner Anna att de har varit mycket tydliga med att de 

ansvarar för arbetsmiljön på varsin del samt att medarbetarna har möjlighet att välja vem de vill 
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ha medarbetarsamtal med. Detta beror på att medarbetare kanske ibland upplever att de har mer 

förtroende för någon annan eller att de känner sig mer trygg med en chef. Därmed påpekar 

Anna att det är viktigt att även fråga sina medarbetare om det går bra att hon delar informationen 

med Birgit, och att detta är av respekt gentemot dem. Anna menar dock att de skulle kunnat ha 

varit mer tydliga och gett ut en arbetsbeskrivning om hur de arbetade.  

 

Kommunikationen till sina medarbetare var relativt jämnt fördelad menar Anna, var det frågor 

som rörde hela organisationen kunde det lika gärna gå från Anna som från Birgit. De la alltid 

varandra som kopior i de mail som skickades ut till de olika delarna i verksamheten. När det 

gäller arbetsplatsträffar så gick Anna ut med den informationen till vårdboendena och Birgit till 

distrikt. Detta har varit tydligt eftersom cheferna faktiskt har ett arbetsmiljöansvar för 

respektive del. Sen när det handlade om övriga frågor så var det oftast den som fått 

informationen från början som gick ut med den. Birgit menar även att de är väldigt olika som 

personer och deras kommunikation till medarbetarna kan skilja sig något. Birgit påpekar att 

Anna kanske var mer fysiskt närvarande på exempelvis vårdboendena än vad hon var. Däremot 

påpekar Birgit att de som arbetar på distrikt visste var hon satt och att de kunde komma ner till 

henne eftersom de arbetade i samma hus. På frågan om medarbetarna vände sig lika mycket till 

cheferna i olika frågor så upplever Anna att de inte vände sig mer till någon av dem, men att 

det finns vissa som kanske valt att enbart kommunicera med en av cheferna på grund av vem 

man känner förtroende för. Birgit anser istället att vem de vänder sig till kanske är lite 

gammeldags. 

 

“Är jag på distrikt så vänder jag mig till Birgit och är jag på vårdboende så vänder jag mig till 

Anna. Så de nyttjade nog inte det riktigt fullt ut.” 

-Birgit 

 

Anna kan se både möjligheter och hinder vad gäller att vara två chefer i kommunikationen till 

sina medarbetare. En möjlighet är att medarbetarna kan välja vem de vill vända sig till beroende 

på vem de har större förtroende för, vilket skapar en trygghet hos dem. Hinder menar Anna kan 

vara att det blir rörigt om man inte är tydlig med var och hur informationen går, framförallt om 

den ena inte är medveten om vad som har kommunicerats. Saknas en transparens så finns även 

risken att medarbetarna går till den ena chefen om den inte får det svar denne vill ha från den 

andra. Birgit påpekar även att i och med att de är två så får de mer insyn i varandras delar, vilket 

i sig skapar en större helhetsbild och gör att de kan gå ut med samma information till 

medarbetarna. Tidigare så har de kunnat diskutera samma fråga i två olika grupper och pratat 

om två olika sätt att lösa det på. 

 

4.1.4 Beslutsfattande 
Anna och Birgit är överens om att de kunde ta beslut på egen hand, men att de ofta samrådde 

och diskuterade tillsammans. Detta för att ge en enhetlig bild både mot vårdboende och distrikt. 

Båda upplever även att det fanns fördelar med att vara två chefer när det gällde beslutsfattandet. 

Birgit menar att det som var bra var bollandet som skedde mellan dem som chefer och att de 
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hade olika erfarenheter samt bakgrunder. Diskussionen blev på ett annat sätt och de 

kompletterade varandra då de hade olika infallsvinklar. Anna instämmer med detta och menar 

även att det gav en trygghet och styrka i att vara två. Styrkan handlade då om att kunna se olika 

frågor ur olika perspektiv. Några nackdelar kan de inte se men Birgit säger att det är klart att de 

har haft olika åsikter om saker och ting, men att de alltid har enats på slutet. Tidigare så hade 

hon en kollega som hon inte diskuterade med alls vilket gjorde att när denne var sjuk så kunde 

de ibland ge fel svar till medarbetarna och därför är denna diskussion så fördelaktig. Anna 

menar även att det är viktigt att vara tydlig mot medarbetarna. 

 

“Nej men ibland kan det kanske vara att det ska vara tydligt för medarbetarna. Nu har ju vi 

gått ut med att vi är i ett delat ledarskap men eftersom vi är ganska tidigt ute med delat 

ledarskap så tror jag att en del av våra medarbetare var såhär ”Va?”. 

-Anna 

 

Vad gäller att involvera medarbetarna i beslutsfattandet så råder det lite skilda meningar. Birgit 

anser att de kanske var dåliga på detta men att det är svårt ibland eftersom många beslut kommer 

ovanifrån. Reflektioner och åsikter välkomnas dock alltid, oavsett om det är beslut från ovan 

eller från dem menar hon. Dessutom har de alltid haft en dialog påpekar hon, där de kan föra 

tillbaka vad de och medarbetarna tycker. Birgit säger även att hon tror att medarbetarna kommer 

säga att de inte får vara med i beslutsfattandet eller i alla fall väldigt lite. Anna anser att de 

involverade medarbetarna i beslutsfattandet och framförallt när det kom till verksamhetsplanen. 

Hon påpekar att ifall någonting ska bli förankrat i verksamheten så måste även medarbetarna 

vara med på tåget. Därför har de tillsammans med medarbetarna diskuterat verksamhetsplanen, 

vad de ska arbeta med och vad de tänker och tycker om detta. Vidare beskriver även Anna att 

det sker verksamhetsuppföljningar med medarbetarna för att följa upp hur långt de har kommit, 

om de är på rätt väg och vad de tycker om arbetet hittills. Så när det gäller verksamhetsmålen 

menar Anna att de har försökt involvera medarbetarna då tidigare medarbetarundersökningar 

har visat att endast ett fåtal medarbetare var medvetna om dessa. Anna uttrycker även att det är 

enklare att involvera medarbetarna på det sättet som hon beskriver när de har varit två chefer. 

 

“Ja det tror jag, för det är ganska tungt att vara ensam chef. Det är det ju. Jag tror ju att man 

finner en styrka i varandra och det finns ju tunga dagar som chef.” 

-Anna 

 

4.1.5 För- och nackdelar med ett delat ledarskap 
Birgit upplever att den stora fördelen med delat ledarskap är diskussionen. Då hon har arbetat 

både utan och i ett delat ledarskap så kan hon se en skillnad. När Anna kom så tycker hon att 

de lyckades komma igång med väldigt mycket då de var två som diskuterade. Birgit påpekar 

därmed att som chef så orkar man mycket mer. 

 

“ Att vara själv var väldigt jobbigt och nu känner jag att vi ändå är på gång”- Birgit 
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Anna menar att hon ser stora fördelar med att ha ett delat ledarskap. Framförallt så beskriver 

Anna att hon känner sig starkare i sin chefsroll med en chefskollega som hon alltid kan bolla 

med och få stöttning av. Vidare beskriver Anna att ingen är en superman och är bra på allting 

och fördelen med att vara två är därmed att man kan komplettera varandra och vara bra på olika 

saker. Detta tror även Anna är fördelaktig för medarbetarna då de har alltid två personer att 

välja på vem de ska vända sig till och går de inte ihop med en chef så har de alltid en till. Likt 

Birgit så beskriver även Anna fördelen med att driva en verksamhet fortare framåt när man är 

två för att man stöttar och avlastar varandra. Anna poängterar också i samband med denna 

diskussion att det är väldigt viktigt att det finns en tydlighet mellan de som delar och att man 

diskuterar hur man vill att det för att det ska fungera.  

 

4.2 Sjuksköterskeenheten i Karlskoga- Medarbetarnas intervjuer 
 

4.2.1 Chefernas delade ledarskap enligt medarbetarna 
På sjuksköterskeenheten arbetar Gunilla, Anna-Lena och Inger som är distriktssjuksköterskor 

samt Inga som är sjuksköterska. Samtliga har arbetat under Anna och Birgit i cirka ett till tre 

år, vilket även var deras första gång att arbeta under ett delande chefspar. Genomgående i 

intervjuerna så märks det att alla har en tydlig bild av att Anna är den som haft ansvaret 

gentemot vårdboendesjuksköterskorna och Birgit gentemot distriktssjuksköterskorna, men att 

de har kunnat ringa båda två oavsett inom vilken del av verksamhet man har arbetat. Inga och 

Gunilla anser att chefsparet har kompletterat varandra och att arbetsuppgiftsfördelningen har 

fungerat väldigt bra. Anna-Lena upplever även att de har kunnat vända sig till båda och har inte 

en varit på plats så har alltid den andra kunnat hjälpa till istället. Om det däremot föreligger 

någon intern arbetsuppgiftsfördelning mellan cheferna kan de inte svara på. 

 

“Ja jo, det kom ju faktiskt information om att man skulle dela vårdboende och distrikt.  Men 

för övrigt om du tänker på hur deras uppgifter ser ut och hur de delar där, det har de inte 

informerat om. Det tror jag inte i alla fall. Inte vad jag kommer på nu” 

-Inga 

 

Inger nämner dock att från början så fanns det en fördelning av arbetsuppgifter, men att 

successivt så började Anna och Birgit att dela på allt som exempelvis ekonomi och personal. 

Hon kan även se en fördel med att ha två chefer som arbetar tillsammans då de ser helheten och 

kan fördela allting på ett bättre sätt. 

 

4.2.2 Medarbetarnas relation till sina chefer 
När det gäller medarbetarnas relationer till sina chefer menar Inger att den chefen som hon haft 

längst och jobbat närmast under en längre tid har hon också skapat en slags arbetsrutin med och 

en trygghet vilket gjort att hon känt sig närmare denne. Dock menar Inger också att den som 
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hon haft under en kortare tid har hon nu under senare tid kommit mycket närmare och att hon 

numera även känner en trygghet där. Inga beskriver relationen till sina chefer på följande sätt: 

 

“Men för mig tror jag att relationen både till Anna och till Birgit faktiskt är ganska likvärdiga. 

Det känns ju bra att jag har en likvärdig relation till båda cheferna faktiskt, för min del. Då 

kan jag ju liksom vända mig till båda två, oavsett. Jag drar mig inte liksom för att ringa den 

ena eller så. Utan det känns bra oavsett vem jag ringer till eller har kontakt med” 

-Inga 

 

Anna-Lena beskriver att när hon först började arbeta i verksamheten så hade hon en starkare 

relation till Birgit just för att Anna-Lena har haft Birgit som chef tidigare. Men under det senaste 

året så har det utvecklats och Anna-Lena påpekar att hon numera känner en trygghet med både 

Anna och Birgit. Gunilla menar att det har varit lätt att ha kontakt med både Birgit och Anna 

och att hon känner båda cheferna väl och att det inte varit svårt att skapa en relation till de båda 

cheferna. Detta eftersom hon upplevde att de alltid har nästan alltid har varit tillgängliga och 

dessutom har de arbetat i samma hus så det har funnits en närhet. För att relationen mellan 

chefer och medarbetare i ett delat ledarskap ska bli framgångsrik menar Gunilla att cheferna 

först och främst måste fungera tillsammans. 

 

“Ja, dels måste de ju vara att de funkar ihop för att det ska kunna ge en trygghet för oss. Det 

är ju jätteviktigt och att man känner att det funkar för då får man ju förtroende själv också. 

Men sen hur de delar upp arbetet sinsemellan kan ju inte vi, det är ju dem som bestämmer. Men 

jag tror att det är viktigt att det funkar mellan dem, för då är det ringar på vattnet som man 

säger, det blir bra för alla.” 

- Gunilla 

 

Anna-Lena beskriver att det som varit nummer ett är att cheferna är samspelta och enade 

tillsammans och att ledarskapet inte spretar. Sedan betonar hon även att det inte betyder att 

cheferna alltid är överens och att det kan förekomma diskussioner, men när man väl fattat ett 

beslut så behövs en enad bild och en tydlighet i vad som gäller. 

  

”Det kräver ju ett samspel mellan de här två men att de ändå behåller sina personer, två 

personligheter som ska komplettera varandra” 

Anna-Lena 

  

Även Inger betonar vikten av kommunikation och att cheferna är eniga tillsammans och att man 

har kommit till beslut tillsammans och att man står med varandra när man ska presentera nya 

idéer. Inga beskriver vikten av att cheferna måste vara lyhörda och att det alltid ska finnas någon 

att vända sig till. Vidare menar även Inga att kommunikationen mellan cheferna och 

medarbetarna måste fungera på ett bra sätt. Ingen av respondenterna har upplevt att relationen 

mellan Birgit och Anna skulle kunna bli för stark och därmed begränsa deras möjligheter att 

göra sina röster hörda. Inga menar att båda cheferna har varit väldigt lyhörda och tagit tillvara 
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på de åsikter som kommit upp och att de lyssnat av och tagit vissa beslut utefter vad som kommit 

upp ifrån medarbetarnas håll. Inger beskriver också att hon alltid har fått kommit med sina 

åsikter men att ibland måste beslut tas och när cheferna har bestämt sig så har de bestämt sig. 

Både Gunilla och Anna-Lena nämner däremot att vissa beslut har tagits uppifrån vilket gjort att 

Birgit och Anna enbart har informerat om vilka beslut som tagits och att i dessa frågor är det 

som det är och det kan vara svårt att göra något åt dessa. 

  

Birgits och Annas tillgänglighet anser Anna-Lena har varit mycket bra. Om de inte var 

tillgängliga vid något tillfälle så meddelades det alltid om de inte skulle att vara på plats och 

vem de kunde nå istället. Anna-Lena menar även att distriktsjuksökterskorna som sitter i samma 

byggnad har haft en annan typ av tillgänglighet när det enbart har varit att gå en trappa ner för 

att nå Birgit och Anna. Även Gunilla, Inga och Inger är eniga om att Birgit och Anna har varit 

väldigt tillgängliga. Samtliga respondenter är även överens om att denna tillgänglighet ökade i 

och med att de var två chefer. Anna-Lena jämför med när hon arbetade där tidigare och menar 

att det hänt mycket i verksamheten sedan dess och att det även känns som att det har varit 

tryggare för Birgit och Anna. Gunilla menar också att tillgängligheten ökade när de var två 

chefer då det alltid fanns någon på plats när den andra hade semester. 

  

När det gäller chefernas arbete med utveckling och feedback så upplevde Anna-Lena att 

cheferna gjort ett bra jobb och att det skett stora förändringar sedan hon tidigare arbetade på 

arbetsplatsen. 

 

“Utvecklingen tycker jag har varit enorm i jämförelse med när jag slutade för sex år sedan. 

Jag tycker det har varit en väldig utveckling just på det här då och framförallt det som jag då 

brinner för med diabetes. Men det är flera andra projekt som är på gång också men det är den 

jag kan relatera till och fick frågan på en gång. “ 

- Anna-Lena 

 

Även Inger upplever att Birgit och Anna jobbade med utveckling. Hon menar att de har ett yrke 

som kräver att de måste utvecklas hela tiden och vara med på det senaste, det är ett åtagande 

som de tagit på sig i själva yrket. Är de inte med i utvecklingen är de inga bra sjuksköterskor 

menar Inger. Däremot önskar både Inger och Gunilla mer feedback av sina chefer. Inger 

beskriver att den ena chefen är bättre än den andre på att ge feedback. Gunilla påpekar också 

att detta är något som har varit uppe på medarbetarsamtal att mer feedback önskas. Vidare 

menar även Gunilla att de uttryckt en önskan om mer utveckling och vidareutbildning men 

tillägger även att detta inte enbart ligger hos cheferna utan även handlar om en ekonomifråga. 

 

4.2.3 Kommunikation 
På frågan hur kommunikationen har fungerat mellan cheferna och medarbetarna så är samtliga 

respondenter eniga om att det i det stora hela har fungerat bra. Två av respondenterna nämner 

även hur de upplever att kommunikationen cheferna sinsemellan har fungerat bra. Inger berättar 
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då att Birgit och Anna har diskuterat mycket tillsammans och att de sedan vinklat ut detta mot 

sina medarbetare. 

 

“Som sagt så har Birgit och Anna en väldigt bra kommunikation och dialog, de har suttit mitt 

emot varandra hela tiden och diskuterat. Sedan har man ju vinklat ut detta mot sina 

medarbetare” 

-Inger 

 

Anna-Lena menar också att hon tycker att kommunikationen har fungerat bra, såväl mellan 

Birgit och Anna som till medarbetarna. Birgit och Anna har sett till så att det sker 

arbetsplatsträffar, de har varit flitiga på att uppdatera mejlen, de har alltid varit tillgängliga på 

telefonen och om de vid något tillfälle har varit borta så meddelar de alltid detta och vem de 

kan nå istället. Inger tycker även att cheferna har haft en väldigt bra dialog då de har suttit 

mittemot varandra hela tiden och diskuterat. Gunilla beskriver att kommunikationen fungerat 

ganska bra men att cheferna har mycket på sin axlar och att man kanske önskat att det vore mer 

eller bättre, men i det stora hela har den varit bra. 

  

På frågan om en av cheferna skötte kommunikationen eller om båda gjorde det lika mycket blev 

svaren blandade. Anna-Lena menar att när hon började jobba på distrikt så var båda med under 

intervjutillfället och då upplevde hon inte att den ena skulle vara mer hennes chef än den andra. 

Däremot har hon fått mest information av Birgit som i huvudsak ansvarade för 

distriktssköterskorna i och med arbetsmiljöansvaret. Anna-Lena beskriver att när det handlade 

om frågor som exempelvis ledighet så vände hon sig i första hand till Birgit, men om Birgit inte 

varit tillgänglig så har hon lika väl kunnat vända sig till Anna. Gällde det däremot frågor som 

berörde hela verksamheten i stort så påpekade Anna-Lena att det inte spelar någon som helst 

roll vilken av cheferna hon vände sig till. Gunilla menar att kommunikationen även kan vara 

en personlighetsfråga och att man kanske upplevde att det var lättare att vända sig till den ena 

chefen än den andra. Gunilla själv menar dock att hon kunde vända sig till vem som helst av 

Anna och Birgit. Inga menar att hon hade mest kontakt med Anna som ansvarar för 

vårdeboendenas arbetsmiljöansvar men att hon även kunde vända sig till Birgit om Anna till 

exempel var ledig eller inte kunde nås vid tillfället. Vidare menade Inga att hon kände en 

trygghet med både Birgit och Anna och hade inga problem med att vända sig till någon av 

cheferna. Inger upplevde däremot att det fanns någon av cheferna som hade en större del i 

kommunikationen till medarbetarna, men att hon utan problem kunde vände sig till Både Anna 

och Birgit när hon själv hade en fråga. 

  

När det kommer till hur medarbetarna blivit informerade om att Birgit och Anna delat på 

ledarskapet menar Gunilla att de fick information i början av cheferna om att de skulle dela på 

ledarskapet. 

 

“Det gjorde de nog i början om hur de skulle dela upp det och sådär. Men sen ja kanske jag 

själv inte är så insatt i det. Jag vet att de förklarade i början hur de skulle arbeta, och vi kommer 
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göra såhär, när vi har haft medarbetarsamtal så har de ju alltid varit med båda två och så. Det 

är ju sådant där som de förklarar för är det inte någon som vill då är de bara två. Det vet jag 

ju att de har förklarat men sen vad de innebär i övrigt de törs inte jag svara på, det kan inte 

jag.” 

- Gunilla 

 

Inga är tveksam till om hon har fått tagit del av någon information om detta och även hon 

påpekar att hon inte är medveten om hur cheferna sinsemellan delar eller hur deras 

arbetsuppgiftsfördelning ser ut. Däremot har hon fått tagit del av den information som gällde 

det delade arbetsmiljöansvaret av vårdboende och distrikt, alltså den mer formella 

uppdelningen i chefernas delade ledarskap. Vidare menar Inga att hon heller inte känt något 

behov av att få tillgång till mer information om chefernas delade ledarskap eftersom att det har 

fungerat så bra ändå. Inger menar att hon blivit informerad om att cheferna skulle ingå i ett 

delat ledarskap och att det innebar att de delade budget och att båda cheferna skulle vara med 

vid medarbetarsamtalen. Inger påpekar även att cheferna sagt att medarbetarna själva fick välja 

om de ville att båda cheferna skulle närvara eller enbart en av dem. Även Inga menar att 

informationen om chefernas delade ledarskap har varit tillräckligt och att för hennes del har den 

varit tydlig nog. Anna-Lena menar att hon fick informationen om att Birgit och Anna delade på 

ledarskapet vid hennes anställningsintervju och att detta var en av sakerna som tilltalade henne. 

Detta för att Anna-Lena upplevde en känsla av tydlighet från båda cheferna och att det fanns 

en röd tråd i verksamheten. Anna-Lena beskriver att hon själv kom från en havererande 

verksamhet och att det var en nyhet för henne att det fanns två stycken som delade på ansvaret. 

Hon beskriver vidare att ofta är det så i en organisation att en har huvudansvaret och en annan 

sitter som mellanchef och att man då ofta får frågorna tillbaka och beskedet: ”att det kan jag 

inte svara på det får du ta med chefen när den kommer tillbaka”. 

  

Ingen av respondenterna såg några direkta hinder med att ha två chefer just när det kommer till 

kommunikation i ett delat ledarskap. Inger menar att hon någon enstaka gång upplevde att hon 

fått två olika svar vid något tillfälle när cheferna inte har hunnit diskuterat sinsemellan, men att 

detta var mer i början när de inte fått in rutinerna ordentligt. Anna-Lena nämner att hon rent 

allmänt tror att det kan bli problem om det inte finns en god kommunikation mellan cheferna 

men att detta inte är ett problem i detta fall mellan Birgit och Anna. Däremot såg respondenterna 

många möjligheter med att ha två chefer när det kommer till kommunikation. Gunilla 

poängterar tillgängligheten och att det nästan alltid fanns en chef på plats. Detta är något som 

även Inga tar upp och beskriver det som lättare att få tag på cheferna när de var två. Dock 

poängterar även Inga att ibland var ingen av cheferna på plats och att då var det sämre men att 

detta inte hände särskilt ofta. Inger poängterar även möjligheten med att kunna vända sig till 

den ena av cheferna om man inte skulle ha förtroende för den andre. 

  

“Skulle man känna att man inte har förtroende för den ena chefen så kan man alltid gå till den 

andra. Det är ju så då att man har två möjligheter och man har olika förtroende i olika frågor 
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kanske. Så då har man ju två möjligheter i och med att de faktiskt är olika varandra. Så det 

finns alltid någon att vända sig till” 

-Inger 

 

4.2.4 Beslutsfattande 
När det kommer till chefsparets beslutsfattande så menar Gunilla att det har varit olika beroende 

på vilken typ av fråga det handlat om. Det var heller inte alltid dem som bestämde allting utan 

ibland kunde beslut även komma ovanifrån. Vidare menar Inger att cheferna ibland var tvungna 

att ta egna beslut i situationer som krävde det, om exempelvis den andra inte var i tjänst så var 

den andra tvungen att kunna ta ett beslut. Även Inga nämner detta och menar att de kunde vända 

sig till vem som helst av dem för att få ett svar och att det ofta gick att få ett svar direkt. Däremot 

påpekar Inger och även Anna-Lena att chefsparet ofta samrådde tillsammans innan de gick ut 

med information kring större beslut. Detta menar Anna-Lena var väldigt klokt så att den ena 

inte sa en sak och den andra något annat. Dessutom kan det ses som en trygghet att inte få ett 

svar direkt för då vet man att när det är förankrat så blir det inte heller dubbla budskap. Hon 

påpekar även att hon själv inte har upplevt att det har varit dubbla budskap från Birgit och Anna, 

utan att de ofta har varit tydliga i sitt beslutsfattande. Hon påpekar även att det delade 

ledarskapet så som de har arbetat, har varit det bästa hon arbetat under. Gunilla upplever att det 

är positivt i sin helhet att ha två chefer vid beslutsfattandet. Inga upplever att det är bra för de 

behöver varandra, i en stor organisation som deras kan det lätt bli för mycket för en chef. 

 

“Det är ju mycket som kan bli lite löst när man är ensam. Det blir för stort och för mycket helt 

enkelt. Så det blir mer genomtänkt när man är två chefer” 

-Inga 

 

Inger menar också att en fördel är att cheferna får olika infallsvinklar genom diskussion och 

dialog. Genom detta så får man andra tankesätt och ger varandra idéer samt reflekterar på ett 

annat sätt. Ingen kan nämna någon nackdel med att ha två chefer vid beslutsfattande utan 

samtliga menar att det endast finns fördelar med det. 

 

Alla medarbetarna upplever att de fått göra sin röst hörd och komma med åsikter eller inputs 

när det gäller beslut. Däremot menar Inga att det slutligen är cheferna som tar besluten. Anna-

Lena tycker att man fått vara involverad i beslut och framförallt att de fått frågan. Exempelvis 

har de ibland blivit tillfrågad att vara en del av ett team inom olika områden och där har de haft 

möjligheten att vara med och utforma hur de ska gå tillväga. Även Inger upplever att de har fått 

vara med i diskussioner och tagit del av planering samt tillvägagångssätt. Detta menar Inger 

ofta skedde på möten där förslag och idéer välkomnades, som de sedan kunde diskutera och 

fundera kring. 
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4.2.5 För- och nackdelar med att ha två chefer 
Ingen av respondenterna kunde redogöra för specifika nackdelar med att ha två chefer men 

däremot såg de flera fördelar med detta. Inga beskriver att en fördel med att ha två chefer har 

varit att de blir mer tillgängliga, att medarbetarna får mer gehör och det är lättare att få hjälp 

från sina chefer. Inger beskriver att en fördel har varit möjligheten med att kunna vända sig till 

två olika personer med olika erfarenheter och kompetens inom vissa områden. Därmed kan man 

vända sig till olika personer beroende på vad frågan gäller. Inger beskriver också att två chefer 

tillsammans reflekterar på ett annat sätt.  

 

“De ser helheten och de stöttar varandra och har en dialog. Jag tror att man kan reflektera på 

ett annat sätt när man är två och inte ensam. Man har olika input och tänker på olika sätt. Är 

det två tankar som förenas blir det ofta bra.” 

-Inger 

 

Anna-Lena betonar också fördelen med att ha två chefer som är olika. Även om hon själv inte 

haft något problem med att vända sig till någon av Birgit och Anna så vet hon om kollegor som 

föredragit att vända sig till den ena istället och därmed är det bra att denna möjlighet finns. 

 

“Så det skulle jag säga är en fördel och som jag vet att en del använder sig av kollegor då, av 

olika anledningar. Som dessutom Birgit och Anna har uppmuntrat till. Att det kan vara lite 

prestigelöst så, för det blir ju krångligt annars om det finns prestige i vem man absolut ska 

vända sig till. Då gäller det ju att cheferna är prestigelösa.” 

 

 

 

 

 

 
  



 

 
 43  

 
 

5. Analys 
I detta avsnitt kommer vi att analysera det empiriska materialet i förhållande till den teoretiska 

referensramen. Analysens inledande del kommer beröra fallstudiens delade ledarskap och 

vilken form vi har undersökt i denna studie. Detta ansåg vi var viktigt att klargöra om vi vidare 

skulle kunna analysera och tolka chefernas och medarbetarnas upplevelser. Därefter kommer 

chefernas relation att analyseras närmare då detta har en stor betydelse för hur andra aktörer 

kommer att uppfatta det delade ledarskapet och ligger till grund för hur vi ska komma att förstå 

relationen mellan chef och medarbetare. Slutligen kommer kommunikation och 

beslutsfattarprocessen att analyseras närmare samt ytterligare intressanta aspekter. 

 

5.1 Delat ledarskap som en gråzon 
Döös et al. (2013) menar att det finns olika former av delat ledarskap och att dessa varierar i 

hur långt de går vad gäller jämbördig ansvars- och uppgiftsfördelning. Dock har praktiken som 

sådan en del gråzoner eftersom att detta chefssamarbete inte alltid går att finna i sin renaste 

form. Anna och Birgits delade ledarskap kan anses vara en slags gråzon då deras sätt att arbeta 

inte går att placera inom en renodlad kategori. Enligt Döös et al. (2013) så handlar samledarskap 

om att cheferna delar på samma ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter. Ett funktionellt delat 

ledarskap skiljer sig å andra sidan endast med att arbetsuppgifterna är tydligt uppdelade. Anna 

och Birgit har delat på allt förutom arbetsmiljöansvar som de menar inte går att dela på, utan 

en person måste stå som ansvarig för detta. Därmed har de till viss del åtskilda ansvarsområden 

och passar därmed inte in under ett renodlat samledarskap. Dock så har cheferna tagit de stora 

besluten tillsammans medan mindre beslut har tagits på varsitt håll, vilket enligt Döös et al. 

(2013) karaktäriserar ett samledarskap. Gråzonen blir dock tydlig ännu en gång när det kommer 

till chefernas arbetsuppgiftsfördelning. Enligt dem själva så har de inte haft någon formell 

arbetsuppgiftsfördelning, vilket Döös et al. (2013) karaktäriserar som ett funktionellt delat 

ledarskap. Snarare så fanns det en informell fördelning som växte fram under tiden de delade, 

men det var inget som var skriftligt bestämt eller uttalat. Därmed så faller de varken under 

samledarskap eller funktionellt delat ledarskap i sin renaste form, utan det verkar finnas en 

gråzon där deras delade ledarskap kan vara en variant av både ett sam- och funktionellt delat 

ledarskap. 

 

Denna gråzon kan tänkas bero på de juridiska svårigheter som Öman (2005) nämner. I detta fall 

så var det ett arbetsmiljöansvar som hindrade dem från att ha ett renodlat samledarskap. Öman 

(2005) menar att arbetsmiljöansvar kan vara problematiskt när det kommer till samledarskap 

då lagstiftningen ställer en del krav på företag som de måste uppfylla. När flera personer utses 

som ansvariga för att upprätthålla dessa krav som i exempelvis ett samledarskap så kan en viss 

problematik uppstå om saker skulle falla mellan stolarna. Detta då det kan det vara svårt att 

ställa en person som ansvarig om det är två chefer, vilket i sin tur leder till att den som har 

delegerat ansvaret kan råka ut för sanktioner. Därmed förhindrar man denna problematik med 

att endast delegera detta ansvar till en person. Således kan det tänkas att detta är det som har 

hindrat Anna och Birgit från att ha ett renodlat samledarskap. 
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5.2 Chefernas relation 
Tidigare forskning inom delat ledarskap har ägnat mycket uppmärksamhet åt att försöka förstå 

relationen mellan cheferna som delar och vad som krävs för att samarbetet ska bli framgångsrikt 

(Alvarez et al. 2007; O´Toole et al. 2002; Ravnborg Thude et al. 2017). Det är viktigt att förstå 

denna relation då denna kan komma att ligga till grund för hur andra aktörer kommer att 

uppfatta det delade ledarskapet (O´Toole et al. 2002) Många forskare betonar bland annat 

vikten av att cheferna bör besitta komplementära förmågor och kompetenser. Detta för att de 

på så sätt kan backa upp varandra på områden som de själva kanske inte besitter kunskap om 

(Alvarez et al. 2007). Det kan även vara viktigt att cheferna på så sätt har olika typer av roller 

och det vill säga att en kanske är mer modig medan den andra är mer försiktig (O´Toole et al. 

2002). Utifrån chefernas och medarbetarnas intervjuer har det framkommit att Anna och Birgit 

har fungerat väldigt bra som ett chefspar. Detta på grund av att de har bidragit med olika typer 

av bakgrunder och erfarenheter till samarbetet. Både cheferna själva och medarbetarna 

beskriver dem som väldigt komplementära och att detta är en av anledningarna till att det delade 

ledarskapet har fungerat så pass väl. Dessutom verkar det som att chefsparet är olika som 

personer, vilket enligt O´Toole et al. (2002) är fördelaktigt. Anna har kommit med mycket nya 

idéer, medan Birgit har dragit tillbaka henne och velat tänka ett steg till. Utifrån Alvarez et al. 

(2007) och O´Toole et al. (2002) resonemang verkar det således som att chefsparet hade goda 

förutsättningar för att skapa en lyckat delat ledarskap. 

 

Vidare så betonar Döös et al. (2013) att det finns tre kriterier som bör finnas i chefsparets 

relation om de ska klara av sitt gemensamma uppdrag. Detta kallas för bottenplattan och består 

av förtroende, prestigelöshet samt gemensamma värderingar. Både Döös et al. (2013) och 

Ravnborg Thude et al. (2017) menar att prestigelöshet är en väldigt viktig aspekt i ett delat 

ledarskap. Dels handlar det om att ha en ömsesidig respekt och ett förtroende för varandra och 

varandras kunskaper, men också att parterna kan tillåta ett delande av makt. I intervjuerna med 

cheferna så var det väldigt tydligt att det fanns en prestigelöshet mellan dem två. Detta då 

cheferna återkom många gånger till sin relation som tydligt präglades av ett ömsesidigt 

förtroende för varandras bakgrund, erfarenhet och kompetens. Vidare så blev det även tydligt 

när cheferna och medarbetarna beskrev hur chefsparet varit väldigt noga med att säga till 

medarbetarna att de kunde vända sig till vem som helst av dem och att de inte tog illa upp om 

någon endast ville vända sig till en av dem. Därmed går det tydligt att se hur parterna har 

åsidosatt sina egon, vilket O´Toole et al. (2017) poängterar är en av de svåraste utmaningarna i 

ett delat ledarskap.   

 

Förtroende är också en väldigt viktig aspekt i relationen mellan cheferna som delar. För att 

bygga ett förtroende för varandra så krävs det även här att parterna kan åsidosätta sin egen 

vinning (Amone och Stumpf, 2010). Dessutom är det viktigt att cheferna lär känna varandra väl 

om samarbetet ska bli framgångsrikt och således krävs både en fungerande arbetsmässig som 

social relation om förtroende ska skapas (Alvarez et al. 2007). Anna och Birgit talade 
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genomgående i intervjuerna väldigt väl om varandra och det verkar som att de litar på varandras 

åsikter och idéer. Detta då båda parterna beskriver hur de tillsammans har kompletterat varandra 

med olika perspektiv och infallsvinklar, vilket även har gjort deras diskussioner bättre. Således 

verkar det som att cheferna har haft stort förtroende för varandras förmågor och för dem som 

personer. 

 

Gemensamma värderingar handlar om att vara konsekventa i sitt ledarskap och att förmedla en 

enhetlig bild. Detta handlar om att skapa en överensstämmande bild över vad de dels vill med 

verksamheten men också hur de ska bemöta människor (Döös et al. 2013). Även detta var 

tydligt i relationen mellan Anna och Birgit och i intervjuerna påpekade de ett flertal gånger 

vikten av att visa en enhetlig bild utåt sett. Dessutom instämde även medarbetarna i detta och 

menar att chefsparet utåt sett har varit väldigt konsekventa i sitt ledarskap och förmedlat en 

enad bild internt. Alvarez et al. (2007) poängterar även vikten av detta och att cheferna bör tala 

med en enda röst för att undvika förvirring. Även detta har chefsparet lyckats väl med menar 

medarbetarna då de märkte att parterna kommunicerade väldigt mycket och att det fanns en 

transparens mellan dem. Således tyder intervjuerna på att Anna och Birgit hade en relation som 

byggde på en stabil bottenplatta och som kan vara en av anledningarna till att det delade 

ledarskapet fungerade så pass väl. 

 

5.3 Kommunikation 
 

5.3.1 Ett tydlig och enhetligt delat ledarskap 
I ett delat ledarskap så beror mycket av framgången även på hur effektivt cheferna 

kommunicerar med varandra (O´Toole et al. 2002). I denna fallstudie så har cheferna själva 

beskrivit sin kommunikation som väldigt god, vilket enligt Ravnborg Thude et al. (2017) är 

essentiellt för att ett samarbete mellan chefer ska fungera. Den goda kommunikationen beror 

till stor del på att de har haft en närhet till varandra då de hela tiden har suttit bredvid varandra, 

vilket har möjliggjort för en daglig kommunikation och avstämning på arbetsplatsen. Sally 

(2002) poängterar hur viktigt det är att chefer som delar sitter nära varandra, allra helst bör de 

dela kontor. Detta då närheten är väldigt viktigt i relationsskapandet men också i samarbetet. 

Anna och Birgit delade inte kontor men då de satt mittemot varandra så fanns ändå en närhet 

som möjliggjorde för en ständig dialog där de kunde diskutera och rådfråga med varandra direkt 

när exempelvis frågor och problem dök upp. Detta skapade även en väldigt god transparens i 

deras kommunikation där de hela tiden var uppdaterade på vad som skedde i verksamheten. 

Dessutom var chefsparet väldigt noga med att se till så den andra hela tiden visste vad som hade 

kommunicerats till sjuksköterskorna, vilket även det bidrog till denna transparens som cheferna 

skapat. Likt det O´Toole et al. (2002) diskuterar så håller även cheferna med om att en god 

kommunikation är otroligt viktigt i ett delat ledarskap. Detta för att ett delat ledarskap kräver 

en öppen och tydlig dialog såväl mellan cheferna som till medarbetarna. 
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En av anledningarna till att chefsparet ingick i det delade ledarskapet var för att skapa en mer 

enhetlig bild av verksamheten gentemot alla sjuksköterskor. O´Toole et al. (2002) menar att en 

god kommunikation måste finnas om en enhetlig bild ska kunna skapas och därmed kan det 

vara av vikt att cheferna ställer sig frågor som “hur ska vi koordinera och kommunicera med 

varandra för att inte kliva på varandras tår” och “hur ska vi säkerhetsställa att vi sänder ut 

samma meddelande”. Anna och Birgits delade ledarskap gav insikt i båda delarna av 

sjuksköterskeenheten, vilket även gav dem en bättre helhetsbild över verksamheten. Genom en 

god kommunikation och närhet så försökte de att förmedla en enhetlig bild till sina medarbetare 

där de skulle kunna vända sig till vem som helst av dem och få samma svar. Enligt medarbetarna 

så hade cheferna lyckats väl med detta då de upplevde att chefsparet har varit väldigt samspelta 

och visat en enad front. Alvarez et al. (2007) påpekar just vikten av att chefspar måste dela en 

gemensam vision och ha samma mål med verksamheten för delandet ska bli framgångsrikt. 

Dock menar Ravnborg Thude et al. (2017) att en del kritiker ser just detta som ett problem i ett 

delat ledarskap. Detta då en del kritiker hävdar att det behövs en ledare för att kunna generera 

en koordinerad vision och att två ledare istället skulle kunna skapa en osammanhängande och 

ineffektiv vision. Denna kritik är inget som varken chefer eller medarbetare nämnde i 

intervjuerna. Utan i detta fall så verkar cheferna arbete med den enhetliga bilden spridit sig till 

medarbetarna. Chefsparet har således förstått vikten av att vara tydliga mot sina medarbetare i 

sin kommunikation för att kunna undvika någon eventuell förvirring. 

  

Mycket av den problematik som en del forskare menar att ett delat ledarskap kan medföra är 

relaterat till kommunikation. Bland annat menar Döös et al. (2013) att kommunikationen kan 

bli otydlig då det dels kan bli dubbla budskap från cheferna men också att saker kan falla mellan 

stolarna. Dessutom har en del medarbetare till delande chefer upplevt en förvirring kring vem 

de ska vända sig till och vems ord det egentligen är som gäller (Ibid). Medarbetarna på 

sjuksköterskeenheten var i sin helhet väldigt positiva till kommunikationen mellan cheferna 

men även med kommunikationen till dem. Kommunikationen beskrev de som bra och tydlig 

samt att cheferna i sin tur har varit samspelta och transparenta. Medarbetarna märkte tydligt att 

cheferna kommunicerade väldigt mycket med varandra, vilket även kan ha reducerat risken 

som Döös et al. (2013) beskriver där medarbetare ställer cheferna mot varandra. För att 

motverka dubbla budskap och att saker faller mellan stolarna så har chefernas transparens varit 

väldigt viktig. Då de har haft en ständig dialog så har cheferna haft överblick över vad som har 

kommunicerats till sina medarbetare, vilket har gjort att denna transparens har funnits. 

Dessutom har de försökt att vara tydliga med att medarbetarna skulle kunna vända sig till vem 

som helst av dem, vilket även medarbetarna bekräftar att de kunde göra. Detta har framförallt 

möjliggjorts genom chefsparets prestigelöshet som de har förmedlat genom att säga att de inte 

tar illa upp om medarbetarna vill vända sig till en av dem. Det framkommer även att cheferna 

har varit väldigt överens om hur de skulle ta beslut, vilket Ravnborg Thude et al. (2017) påpekar 

är viktigt. Vid stora beslut har de diskuterat med varandra, medan mindre beslut har de kunnat 

ta själv. Detta tillsammans med en god kommunikation och transparens kan även ha motverkat 

förvirringen för medarbetarna om vems ord som egentligen gäller. Detta går även tillbaka till 
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Alvarez et al. (2007) resonemang kring vikten av att tala med en enda röst, vilket chefsparet 

enligt medarbetarna har lyckats väl med. 

 

5.3.2 Att ha en tydlig arbetsuppgiftsfördelning eller inte? 
O´Toole et al. (2002) menar att en viktig aspekt för ett framgångsrikt delat ledarskap är 

fördelning av arbetsuppgifter mellan de som delar. Hur uppdelningen ser ut är väldigt olika 

beroende på hur cheferna väljer att göra. Alvarez et al. (2007) betonar att om en person har 

större kunskap och intresse för en del av verksamheten så bör även den personen utföra dessa 

arbetsuppgifter.  Dock bör cheferna alltid samråda och diskutera vid beslut som berör hela 

verksamheten. När det kommer till arbetsuppgiftsfördelningen mellan Anna och Birgit så har 

denna inte varit formell utan snarare är det något som vuxit fram i praktiken av en mer informell 

karaktär. Denna fördelning är något som cheferna själva har konstruerat och kommit fram till 

utifrån deras respektive intressen och kompetensområden. Att cheferna bör komplettera 

varandra vad gäller kompetens och erfarenheter för att kunna backa upp varandra inom områden 

som de själva inte är så duktiga inom är en avgörande aspekt för framgången i det delade 

ledarskapet (O´Toole et al. 2002; Alvarez et al.2007; Döös et al.2013). Både Birgit och Anna 

har vid flera tillfällen under intervjuerna poängterat sina olikheter vad gäller bakgrund, 

kompetens och erfarenheter och att detta är något som har varit en klar fördel i deras delade 

ledarskap. När det kommer till just arbetsuppgiftsfördelningen så fick cheferna således 

möjlighet att arbeta med sådant som de hade ett intresse för, hade erfarenhet av och var duktiga 

inom. O´Toole et al. (2002) påpekar även att det viktiga inte är hur cheferna delar upp sitt arbete 

utan snarare handlar det om att cheferna är tydliga med sina roller och vad de kan tillföra 

samarbetet. För Birgit och Anna har denna arbetsuppgiftsfördelning varit tydlig och båda ger 

en likvärdig bild över vem som arbetar med vad. Anna har haft mer kunskap och intresse inom 

utvecklings- och förbättringsarbete medan Birgit har varit duktig på ekonomifrågor samt att 

hon har en bakgrund som sjuksköterska. Cheferna är även tydliga med den formella 

arbetsuppgiftsfördelningen vad gäller arbetsmiljön för respektive enhet och att de där inte delar 

något ansvar eller några uppgifter mellan varandra. 

  

Vidare är det även viktigt att det finns en transparens gentemot andra aktörer som exempelvis 

medarbetarna om hur uppdelningen ser ut för att på så sätt göra det tydligt (Alvarez et al. 

2007).  I vårt empiriska material så framgick det att cheferna har varit tydliga gentemot 

medarbetarna om att de har varsitt arbetsmiljöansvar för de två delarna i verksamheten och att 

det inte är någonting som de har gemensamt. Därmed så var det ingen av medarbetarna som var 

medvetna om den informella arbetsuppgiftsfördelningen som funnits mellan Anna och Birgit. 

Båda cheferna sa även själva att de inte gått ut med detta, men att de kanske borde ha gått 

igenom detta med sina medarbetare om samarbetet fortskridit. Döös et al. (2013) anser till 

skillnad mot O´Toole et al. (2002) att en strikt arbetsuppgiftsfördelning inte alltid är fördelaktigt 

då de kan skapa en problematik vad gäller helhetsbilden. Döös et al. (2013) menar att en icke-

fördelning istället skapar en tydligare kommunikation gentemot medarbetarna eftersom att det 

skapar en bättre helhetsbild i verksamheten. På sjuksköterskeenheten så verkar omedvetenheten 
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för chefernas informella arbetsuppgiftsfördelning inte ha skapat en förvirring eller otydlighet. 

Snarare kanske denna icke- fördelning som Döös et al. (2013) beskriver, har bidragit till den 

enhetliga bild som samtliga medarbetare har upplevt. Detta då informationen om att de har ett 

separat arbetsmiljöansvar men att de kan vända sig till vem som helst av cheferna i övriga frågor 

kanske har varit tillräcklig? För mycket information om hur cheferna hade delat upp 

arbetsuppgifterna hade möjligtvis kunnat skapa en förvirring hos medarbetarna. Detta då en 

strikt arbetsuppgiftsfördelning hade kunnat leda till att de såg det som att de endast kunde vända 

sig till en av dem i en specifik fråga och hade lett till förvirring med vilka frågor som tillhör 

vilket område. Dessutom hade cheferna inte kunnat säga att medarbetarna kunde vända sig till 

vem som helst av dem oavsett fråga, då det skulle finnas en tydlig uppdelning mellan chefsparet. 

Således har kommunikationen till medarbetarna varit väldigt tydlig och kanske skapat en bättre 

helhetsbild än vad det hade om cheferna hade haft en strikt arbetsuppgiftsfördelning. 

 

Även om cheferna har varit väldigt tydliga med att medarbetarna kan vända sig till båda två 

oavsett fråga så tyder intervjuerna på att medarbetarna kanske var kvar i gamla vanor och såg 

den ena mer som sin chef än den andra. Många medarbetare beskrev i intervjuerna att de i första 

hand vände sig till den ena som var ”sin chef” framför den andra men att möjligheten alltid 

fanns att vända sig till båda. En möjlig anledning till detta är att cheferna från början var chef 

för varsin enhet under en tid innan de valde att slå ihop enheterna till en gemensam och därmed 

började med ett delat ledarskap. Sally (2002) påpekar även att det kan vara viktigt att cheferna 

tillsätts samtidigt då det minskar risken för en obalans vad gäller makt, och i detta fall så har 

den ena chefen arbetat där längre och kan även vara en anledning till att många vänder sig till 

den de har haft som chef tidigare. Eftersom att de dessutom fortfarande har ett separat 

arbetsmiljöansvar kan detta tänkas bidra till att några av medarbetarna ser den ena chefen som 

mer sin chef än den andra. 

 

5.4 Beslutsfattande 
 

5.4.1 Finns det fördelar med att vara två? 
Beslutsfattandet kan ses som en intressant del i ett delat ledarskap, detta då två eller flera chefer 

nu delar samma befogenheter och måste ta många beslut tillsammans. Detta kräver att cheferna 

sinsemellan kan enas och har egon som tillåter ett delande av makt. En viktig del i detta är även 

att cheferna kommer överens om hur de ska ta beslut för att undvika eventuella konflikter eller 

irritation (Ravnborg Thude et al. 2017). Chefsparet på sjuksköterskeenheten verkade vara 

överens om att de kunde ta mindre beslut på egen hand, men att de ofta samrådde med varandra 

när det gällde stora beslut. En av dem påpekade att de ibland kunde vara oense men att de alltid 

kunde enas i slutändan. Som tidigare nämnts så präglades chefernas relation av ett förtroende 

för varandra men också en prestigelöshet, vilket Alvarez et al. (2007) menar är viktigt. Detta i 

sig blir en central aspekt även i beslutsfattandet eftersom cheferna dels måste kunna lita på 

varandra kunskap men de måste också kunna åsidosätta sina egon för att kunna vara öppen för 

varandra åsikter. Beslutsfattandet kan därmed tänkas bli problematiskt om detta inte finns i 
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relationen mellan cheferna. Båda påtalade även ett flertal gånger att det fanns fördelar med att 

vara två i beslutsfattandet och då framförallt möjligheten att tillsammans kunna bolla och 

reflektera över olika frågor. Detta skapade en slags trygghet för dem som chefer eftersom de 

kände att besluten var väl förankrade när de sedan gick ut med dem till sina medarbetare. Detta 

kan liknas med det resultat som Wilhelmsons (2006) fått i sin undersökning där chefspar 

menade att när ett delat ledarskap fungerade väl så fanns det bland annat möjlighet till att 

utveckla sitt tänkande. Detta då de tillsammans med sin partner diskuterade och reflekterade 

över olika frågor och beslut. Således kan det tänkas att ett delat ledarskap möjliggör för chefer 

att dels skapa mer genomtänkta beslut då de tillsammans kan vrida och vända på en fråga eller 

ett problem, men också att det i sig gör att de känner sig mer säkra på sin sak när de väl går ut 

med ett besked till sina medarbetare. Detta gör i sig att risken för att ett beslut eventuellt måste 

omprövas minskar, vilket även reducerar problematiken med att behöva ta konsekvenserna när 

ett beslut inte fungerar som det ska. 

 

Vidare så har beslutsfattandet i vissa fall visat sig vara problematisk för bland annat 

medarbetarna. Detta då en del menar att de exempelvis får vänta irriterande länge på besked 

eller beslut och att det ges dubbla budskap eller att de inte vet vems ord som egentligen gäller 

(Döös et al. 2013). Denna problematik nämnde ingen av medarbetarna på sjuksköterskeenheten, 

utan snarare menade samtliga att det endast finns fördelar med att två chefer när det kommer 

till beslutsfattandet. Medarbetarna ansåg att chefsparet har varit tydliga i sitt beslutsfattande 

och detta kan bero på att i många fall har samrått med varandra. En av medarbetarna påpekar 

även det som chefsparet själva nämnde, att de tillsammans har fått olika synvinklar på olika 

frågor och att detta har gett dem nya idéer och tankesätt. Dessutom så påpekas det att besluten 

även känns mer genomtänkta på grund av detta och att det med en ensam chef många gånger 

kanske det inte är så välgrundat och förankrat. En annan medarbetare nämnde även att det för 

dem fanns en trygghet i att kanske inte alltid få svar direkt, utan de visste att när de samrådde 

så blev beslutet i fråga förankrat vilket i sig minskade risken för att de skulle få dubbla budskap. 

Den goda kommunikationen som Ravnborg Thude et al. (2017) menar är essentiell i ett delat 

ledarskap, verkar således även vara av allra största vikt när det kommer till beslut. Även här 

måste cheferna vara tydliga och enade sinsemellan om det ska fungera i relationen till sina 

medarbetare. Är cheferna inte enade så finns risken som O´Toole et al. (2002) nämner att även 

medarbetare kommer uppleva besluten som otydliga. Därmed är det essentiellt att cheferna 

tillsammans reder ut eventuella oenigheter innan de tas vidare till övriga parter i organisationen 

(O´Toole et al. 2002). 

 

5.4.2 Delat ledarskap som en möjlighet för utvecklingsarbete 
Ett delat ledarskap innebär även en form av maktspridning då makten inte längre är 

koncentrerade till en person. En del forskare menar att ett delat ledarskap kan ses som en 

förebild för övriga aktörer i en organisation och att maktspridning således kan existera på alla 

nivåer i en organisation (Troiano, 1999). Döös och Wilhelmson (2003) menar även detta då 

chefernas förmåga att lyssna på varandra och kritiskt granska smittar av sig i relationen till 

andra, och då bland annat medarbetarna. På sjuksköterskeenheten så gick det inte att se 
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huruvida ett delat ledarskap har skapat en form av maktspridning i hela organisationen, men 

däremot gick det att se hur cheferna exempelvis har lyckats driva mer utvecklingsarbete där 

medarbetare har fått vara involverade. Detta menar Hollander (1992) är väldigt viktigt i en 

organisation eftersom medarbetare är medskapare av ledarskapsprocessen och när många av de 

uppgifter som en ledare har måste delegeras så krävs involvering av andra aktörer. Således är 

det viktigt att medarbetarna får ta en aktiv roll redan från början och inte endast ses som passiva 

mottagare. Chefsparet var lite oeniga om huruvida de var duktiga på att involvera sina 

medarbetare i beslut, men båda nämnde att när de blev två chefer så lyckades de arbeta fram 

allt fler projekt där medarbetarna hade möjligheten att få vara med beroende på intresse. Anna 

menar dock att hon var väldigt duktig på att involvera sina medarbetare i exempelvis 

utformningen av verksamhetsplanen och det vill säga vad de tycker att de ska arbeta med och 

på vilket sätt. Medarbetarna själva menar även de att de fått vara med i dessa typer av projekt 

och att de ofta fick göra sin röst hörd. Reflektioner och åsikter välkomnades alltid men sen var 

det ofta cheferna eller de ovan Birgit och Anna som tog de slutgiltiga besluten. 

 

Moller (1994) menar att det är av allra största vikt att medarbetarna får ta en ansvarstagande 

roll i en organisation eftersom medarbetarna tillsammans med sina ledare är ansvariga för en 

organisations framgång. Därmed behöver en medarbetare få känna att de kan få ta ansvar om 

de ska kunna visa engagemang, initiativtagande och lojalitet gentemot organisationen. Ett delat 

ledarskap har i undersökningar visat sig öka medarbetarnas delaktighet, självständighet men 

också ansvarstagande (Döös et al. 2013). På sjuksköterskeenheten menade en av cheferna att 

det var mycket enklare att involvera sina medarbetare i arbetet, eftersom cheferna kunde hitta 

styrka i varandra. Dessutom kan det tänkas att cheferna fick mer tid och möjlighet att driva 

utvecklingsfrågor på ett bättre sätt eftersom cheferna kunde avlasta varandra på andra områden. 

Således går det inte att säga huruvida ett delat ledarskap i detta fall har skapat en form av 

maktspridning men det går att se indikationer på att det är enklare att driva utvecklingsarbeten 

när två chefer tillsammans kan avlasta varandra, vilket även ökar möjligheten att mer tid kan 

ägnas åt att involvera sina medarbetare i olika typer av frågor. 

 

5.5 Relationsskapande mellan chefer och medarbetare i ett delat 
ledarskap 
 
Under åren har ledarskapsforskning utvecklats från att endast se ledarskap som en individuell 

process utövad av en ensam ledare till att numera handla om ett relationsskapande mellan chef 

och medarbetare. Dessutom har forskning sett hur viktiga de inbördes relationerna på en 

arbetsplats är för arbetets utfall (Hollander, 1992). Ett delat ledarskap är en praktik som utmanar 

synsättet på en ledare som ensam och visar istället hur ledarskap kan fördelas mellan flera ledare 

(Troiano, 1999). Därmed har medarbetare fler än en chef att förhålla sig till, vilket har visat sig 

vara både fördelaktigt och problematiskt (Döös et al. 2013). I denna fallstudie så visade det sig 

att varken cheferna eller medarbetarna upplevde det som problematiskt med att verksamheten 

hade två chefer, utan snarare upplevdes detta som en möjlighet ur bådas perspektiv. Båda 

aktörerna påpekade att ett delat ledarskap gav medarbetarna möjlighet att vända sig till den chef 
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som de kände sig tryggast med och hade störst förtroende för. Detta menade cheferna var en 

trygghet som de kunde erbjuda sina medarbetare. 

 
Som Gomez och Rosen (2001) påpekar så kan relationen mellan chefer och medarbetare variera 

och se olika ut. Det kan och ena sidan vara en rutinmässig relation där det inte sker ett större 

utbyte mellan chef och medarbetare, och andra sidan kan det istället vara en relation med 

ömsesidigt förtroende, stöd och lojalitet där det finns en ömsesidig påverkan mellan parterna. 

De sistnämnda relationerna menar Gomez och Rosen (2001) är de som bör eftersträvas då de 

skapar mer fördelar för organisationens framgång. På sjuksköterskeenheten så blev det väldigt 

tydligt att förtroende är en viktig aspekt när det kommer till relationen mellan cheferna och 

medarbetarna. Både chefer och medarbetare diskuterar fördelen med att vända sig till den chef 

man känner mest förtroende för och känner en trygghet med. Medarbetarna betonar även att 

cheferna själva har varit tydliga med att medarbetarna ska välja den chef man känner störst 

förtroende för. Således kan det tänkas att chefer har möjlighet att skapa fler starka relationer till 

sina medarbetare när de är två och att deras kontaktyta ökar som Döös et al. (2013) menar att 

den kan göra i ett delat ledarskap. Dessutom ökar även medarbetarnas möjlighet till att etablera 

en stark relation till någon av sina chefer då de dels kan vända sig till den de har mest förtroende 

för men också då det har visat sig i denna fallstudie att cheferna är mer tillgängliga när de är 

två.  

 

O´Toole et al. (2002) och Alvarez et al. (2007) betonar även att chefernas komplementära sidor 

och förmågor kan vara fördelaktiga i chefernas relation, men intervjuerna med medarbetarna i 

denna studie visade även att det kan vara fördelaktigt för dem. Detta då de tyckte att det var bra 

att kunna vända sig till olika personer i olika frågor, beroende på vad de hade för kompetens. 

Detta breddade på så sätt chefernas kompetens och medarbetarna kände sig även trygga när de 

visste att personen i fråga var insatt i området och hade kunskap. 
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6. Slutsats 
 

I detta avsnitt kommer studiens syfte och frågeställningar att besvaras med hjälp av den analys 

som presenterats i föregående avsnitt. Avslutningsvis diskuteras studiens bidrag samt förslag 

till vidare forskning. 

 

Syftet med denna studie var att undersöka delat ledarskap ur både chefernas och medarbetarnas 

perspektiv och hur dessa upplevde att denna praktik fungerade mellan dem. Därmed ställdes 

två frågeställningar för att besvara studiens syfte och dessa var ” Hur upplever chefer och 

medarbetare i ett delat ledarskap att relationen fungerar mellan dem med avseende på 

kommunikation och beslutsfattande?” samt ”Vilka utmaningar och möjligheter upplever chefer 

och medarbetare i ett delat ledarskap att det finns i relationen mellan dem?”.  

 

Tidigare forskning har pekat på att kommunikation är en essentiell del i ett delat ledarskap och 

detta är även något som vi har sett i denna studie. Hur väl kommunikationen fungerar mellan 

cheferna och medarbetarna i ett delat ledarskap är först och främst beroende av hur 

kommunikationen fungerar mellan cheferna som delar på ledarskapet. I detta fall så har 

kommunikationen präglats av en transparens och en öppenhet, vilket är aspekter som har visat 

sig även vara viktiga vad gäller kommunikationen i relationen mellan cheferna och 

medarbetarna. En annan aspekt som har visat sig vara viktig för att kommunikationen ska 

upplevas som god av chefer och medarbetare är skapandet av enhetlig bild. För medarbetarna 

är det otroligt viktigt att cheferna har ett samspelt och enat ledarskap om de ska uppleva det 

delade ledarskapet som ett fungerande sådant. Tidigare forskning har även påpekat att det ska 

finnas en tydlighet från chefernas sida vad gäller deras roller och hur de ska fördela 

arbetsuppgifter (O´Toole et al. 2002; Alvarez et al. 2007).  En intressant aspekt som vi funnit i 

denna studie är att denna tydlighet till medarbetarna kanske inte behöver vara överdriven, utan 

snarare kanske en för detaljerad beskrivning av deras sätt att arbeta och vilka arbetsuppgifter 

de har kan skapa förvirring bland medarbetarna och försumma helhetsbilden. I denna studie 

visade det sig exempelvis att cheferna endast behövde ge en beskrivning av vad ett delat 

ledarskap innebär och förklara de delar som kommer att påverka medarbetarna i deras dagliga 

arbete.  

 

Vad gäller beslutsfattande så har även det visat sig vara en viktig del i ett delat ledarskap. 

Tidigare forskning har pekat på att cheferna som delar ledarskapet måste ha egon som tillåter 

ett delande av makt och deras relation bör präglas av prestigelöshet och ett förtroende för 

varandras förmågor och kunskaper (Döös et al. 2013; Alvarez et al, 2007; O´Toole et al. 2002). 

Finns inte detta är risken att konflikter uppstår som sedan kan komma att påverka medarbetarna 

i form av dubbla budskap eller att de inte vet vem av chefernas ord de ska lita på. Studiens 

resultat har visat att chefernas relation har karaktäriseras av ett förtroende, prestigelöshet och 

att cheferna har tillåtit ett delande av makten. Dessa grundläggande aspekter har i denna studie 

resulterat i att cheferna upplever en trygghet i att vara två i beslutsfattande vilket tidigare 

forskning även pekat på. Denna trygghet handlar om att besluten blir mer genomtänka då dessa 
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har diskuterats fram ifrån olika perspektiv och synvinklar (Döös et al. 2013; Alvarez et al, 2007; 

O´Toole et al. 2002). I denna studie har det även framkommit att denna trygghet är inte enbart 

något som upplevs av cheferna som delar på ledarskapet. Även medarbetarna upplever denna 

trygghet när det kommer till beslutsfattandet i ett delat ledarskap då de upplever en känsla av 

att besluten är väl genomtänkta när de presenteras för medarbetarna och inte något som är 

förhastat. Däremot går det inte att dra några slutsatser huruvida det delade ledarskapet har 

skapat en slags maktspridning i detta specifika fall. Snarare går det att se indikationer på att det 

är enklare att driva utvecklingsarbete där medarbetarna får vara involverade när det är chefer 

som delar på ledarskapet. Detta då det finns mer tid att ägna åt detta men cheferna finner även 

en styrka hos varandra. Således kan det tänkas att när ett delat ledarskap fungerar väl kan det 

underlätta för cheferna när det kommer till att ägna mer tid åt sina medarbetare, vilket även 

påverkar dem positivt. Detta i den meningen att de får vara med och säga sitt vid olika typer av 

beslut och frågor, vilket kan öka deras känsla av delaktighet. 

 

Denna fallstudie har även visat att det finns möjligheter vad gäller relationsskapandet mellan 

chefer och medarbetare i ett delat ledarskap. Både chefer och medarbetare påpekar möjligheten 

med att kunna vända sig till den chef som de känner sig tryggast med och har störst förtroende 

för. Utifrån studiens resultat har dock endast visat sig varit möjligt om cheferna som delar har 

en relation som präglas av prestigelöshet och öppenhet där cheferna tillåter medarbetarna att 

välja en chef framför den andra utan att ta illa upp. För chefernas del har detta skapat en trygghet 

i form av att kunna erbjuda sina medarbetare att vända sig till den chef de kommer bäst överens 

med. För medarbetarnas del är detta en möjlighet då om de av någon anledning inte kommer 

överens med en chef så kan de vända sig till den andra. En annan intressant aspekt i detta 

sammanhang är när cheferna har olika kompetenser, bakgrund och erfarenheter. Genom detta 

så finns även möjligheten för medarbetarna att vända sig till cheferna i olika frågor beroende 

på vad deras kompetens ligger. Det vill säga om en chef är mer insatt i ekonomifrågor och den 

andra i utvecklingsfrågor så kan medarbetarna vända sig till en chef som eventuellt har mer 

kunskap inom det specifika området. Således breddas kompetensen hos cheferna vilket kan 

tänkas skapa en trygghet för medarbetarna då de vet att personen i fråga har kunskap om den 

aktuella frågan eller problemet. Ur chefernas perspektiv så kan det även vara en trygghet för 

dem i att kunna vända sig till den andra chefen om denne själv inte är så insatt i ett område. 

 

Avslutningsvis så har denna fallstudie visat att relationen mellan cheferna som delar är 

essentiell att förstå för att kunna säga något om hur andra aktörer upplever det delade 

ledarskapet. Detta eftersom deras relation till stor grad ligger till grund för hur det kommer att 

fungera mellan övriga aktörer. Om deras relation inte fungerar på ett bra sätt så kommer inte 

det delade ledarskapet heller att upplevas som fungerande, utan snarare kan det komma att ställa 

till problem i organisationen. Därmed ligger en av de stora utmaningarna i ett delat ledarskap i 

att cheferna kan skapa en god relation till varandra och att de även kan förhålla sig på ett enat 

och samspelt sätt gentemot sina medarbetare. Finns detta så verkar medarbetarna enbart se 

möjligheter med ett delat ledarskap 
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6.1 Bidrag 

Denna studie har på många sätt stärkt den redan befintliga teorin om delat ledarskap då vi har 

funnit många liknande aspekter. Som tidigare teori har pekat på är chefernas relation avgörande 

för hur andra aktörer kommer att uppfatta det delade ledarskapet. Studiens resultat har även gett 

indikationer på att kommunikation är ett centralt verktyg för att ett delat ledarskap ska fungera 

vilket även tidigare forskning kommit fram till (Döös et al. 2013; Alvarez et al, 2007; O´Toole 

et al. 2002; Ravnborg Thude et al. 2017). Utöver att stärka tidigare teori om delat ledarskap så 

har vi funnit en del intressanta aspekter som inte har belysts i samma omfång i tidigare teori. 

Detta gäller dels beslutsfattandet där det har framkommit att den trygghet som chefer ofta 

upplever i att vara två även kan upplevas av medarbetarna. Vidare har även intressanta aspekter 

om relationsskapandet framkommit där ett delat ledarskap kan möjliggöra skapandet av starkare 

relationer mellan chefer och medarbetare. Detta för att medarbetaren dels har möjlighet att 

vända sig till den chef som denna känner ett starkare förtroende för men också att medarbetaren 

kan vända sig till den andra chefen om denna av någon anledning inte skulle funka ihop med 

en av dem. Vidare har det även framkommit i denna studie att både chefer och medarbetare 

upplever att medarbetarnas delaktighet kan öka när ett delat ledarskap utövas. Detta för att det 

finns mer tid och ork för cheferna att involvera medarbetarna i beslut och utvecklingsarbete. 

Med denna studie har vi således bidragit till att stärka tidigare forskning om ett delat ledarskap, 

men även bidragit med andra intressanta aspekter vad gäller medarbetarnas upplevelser som 

inte framkommit lika tydligt i tidigare forskning.  

 

6.2 Förslag till vidare forskning 
Utifrån det vi har sett i denna fallstudie så ser vi ett fortsatt behov av att studera delat ledarskap 

ur flera aktörers perspektiv. Detta för att få en större förståelse för praktiken men även dess 

påverkan på andra parter förutom cheferna. Vi ser även att det vore intressant att studera delat 

ledarskap som ett lärande mer ingående utifrån både chefernas och medarbetarnas perspektiv. 

Tidigare forskning inom delat ledarskap har påpekat att en av fördelarna med denna praktik är 

att cheferna sinsemellan diskuterar, reflekterar och kritiskt granskar olika frågor och problem. 

Detta har även visat sig i vår studie då chefsparet påpekar att just detta har de sett som en 

möjlighet i deras chefskap. Även medarbetarna nämner att de tycker att detta är en av fördelarna 

med delat ledarskap och om chefernas sinsemellan upplever detta som väldigt positivt så finns 

kanske möjligheten att det smittar av sig till andra nivåer i organisationen. Därmed vore det 

intressant att studera delat ledarskap som ett lärande för organisationers alla aktörer.  
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8.  Bilagor 
 

8.1 Intervjuguide till chefer  
 

  Bakgrundsfrågor 

Namn: 

Arbetsposition: 

 

1. Hur länge har du arbetat på arbetsplatsen och som...? 

2. Kan du beskriva vad rollen som … innebär och vad förväntas av er som …? 

3. Hur länge har ni varit i ett delat ledarskap tillsammans? 

4. Hur kommer det sig att ni är i ett delat ledarskap? 

 

  Inledande frågor 

5.  Har ni någon arbetsuppgifts/ansvarsfördelning? 

Om ja: 

·       Hur ser denna ut och hur kommer det sig att den ser ut som den gör? 

6. Upplever du att denna fördelning är tydlig för er och för medarbetarna? 

 

   Beslutsfattandet 

7. Hur ser ert beslutsfattande ut? tar ni alla beslut tillsammans eller har ni möjlighet att ta beslut 

själva? 

8. Upplever du några fördelar med att vara två i beslutsfattande? 

9. Upplever du några nackdelar med att vara två i beslutsfattande? 

10. Försöker ni på något sätt involvera era medarbetare i beslutsfattandet?  På vilket sätt i 

sådana fall? 

11. Till vilken grad har era medarbetare möjlighet att påverka sin egen 

arbetssituation/arbetsuppgifter? 

 

   Kommunikation 

12. Hur ser kommunikationen ut mellan er chefer? 

13. På vilket sätt har ni kommunicerat till era medarbetare att ni är i ett delat ledarskap? Vet de 

vad det innebär? 

14. Hur kommunicerar ni till era medarbetare? Sköter en av er kommunikationen till dem eller 

gör båda det? 

15. Upplever du att medarbetarna vänder sig till er chefer lika mycket vid olika frågor? 

16. Upplever du att det finns några möjligheter/hinder med att vara två chefer vad gäller 

kommunikationen till era medarbetare? 

 

Relationen till medarbetarna 

17. Hur skulle du beskriva din relation till dina medarbetare? 
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18. Hur upplever du att medarbetarna har hanterat att ni är två chefer? Har det varit lätt/svårt 

att etablera en relation till er båda chefer? 

19. Hur arbetar ni som chefer med utveckling och feedback för era medarbetare? 

20. Hur ser ni på er tillgänglighet för era medarbetare? 

21. Vad tror du är viktigt för att relationen mellan chefer och medarbetare i ett delat ledarskap 

ska vara framgångsrik? 

 

  Avslutande frågor 

22. Ser du några fördelar med ett delat ledarskap? 

23. Ser du några nackdelar med ett delat ledarskap? 

  

8.2 Intervjuguide till medarbetarna 
  

 Bakgrundsfrågor 

Namn: 

Arbetsposition: 

1. Hur länge har du arbetat på arbetsplatsen? 

2. Hur länge har du arbetat under …. i ett delat ledarskap? 

3. Har du tidigare arbetat under ett delat chefspar? I sådana fall hur fungerade det? 

 

 Inledande frågor 

4.   Finns det någon typ av arbetsuppgifts-/ansvarsfördelning mellan era chefer? 

Om ja: 

·       Ser du några för-/nackdelar med denna fördelning? 

Om nej: 

·       Anser du att det borde finnas? 

 

 Beslutsfattandet 

5. Hur upplever du att dina chefer tar beslut i ert arbete? 

6.  Upplever du att det finns några för-/nackdelar med att ha två chefer när det kommer till 

beslutsfattandet? 

7. Upplever du att du som medarbetare har möjlighet att påverka och vara involverade i 

beslutsfattandet? 

Om ja: 

·       På vilket sätt?   

Om nej: 

·       Skulle du vilja vara det? 

8. Uppmuntrar cheferna till att komma med inputs och reflektioner gällande er arbetsroll och 

arbetsuppgifter? 

 

 Kommunikation 
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9.  Hur upplever du att kommunikationen fungerar mellan cheferna och er som medarbetare? 

10. Vänder du dig till båda cheferna eller föredrar du att vända dig till en av cheferna när du 

exempelvis har frågor? 

11. Har cheferna informerat er som medarbetare om hur det delade ledarskapet fungerar och 

vad det innebär? 

12. Ser du några möjligheter/hinder vad gäller kommunikationen i ett delat ledarskap? 

 

 Relationen till cheferna 

13. Hur skulle du beskriva din relation till dina chefer? 

14. Hur ser du på dina två chefer och deras tillgänglighet? 

15. Upplever du någon gång att chefernas relation till varandra kan bli för stark och därmed 

begränsa din möjlighet att komma med åsikter kring arbetet? 

18.  Hur upplever du att dina chefer arbetar med utveckling och feedback för dig som 

medarbetare? 

17. Vad tror du är viktigt för att relationen mellan chefer och medarbetare i ett delat ledarskap 

ska vara framgångsrik? 

 

 Avslutande frågor 

18. Ser du några fördelar med att ha två chefer? 

19. Ser du några nackdelar med att ha två chefer? 
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8.3 Bilaga intervjuguide för chefer med teoretisk koppling  
 

Namn: 
Arbetsposition: 

Bakgrundsfråga Dessa frågor har ingen teoretisk förankring utan 

har ställts i syfte att inleda intervjuerna på ett 

mjukt sätt. 

1. Hur länge har du arbetat på 

arbetsplatsen och som...? 
Bakgrundsfråga Denna fråga har ingen teoretisk förankring utan 

har ställts i syfte att inleda intervjuerna på ett 

mjukt sätt. 

2. Kan du beskriva vad rollen som … 

innebär och vad förväntas av er som 

…? 

Bakgrundsfråga Denna fråga hjälper oss att förstå vad rollen som 

chef innebär just i denna organisation samt vilka 

förväntningar cheferna upplever att de har på sig 

från såväl medarbetarna som ovan ifrån. 

3. Hur länge har ni varit i ett delat 

ledarskap tillsammans? 
Bakgrundsfråga Denna fråga kan komma att vara av stor vikt när 

vi intervjuar medarbetarna och försöker förstå 

konceptet ur deras perspektiv. Detta då ett relativt 

nytt och färskt delat ledarskap kan tänkas att 

skilja sig i praktiken jämfört med ett etablerat 

som pågått under en längre period. 
  

4. Hur kommer det sig att ni är i ett 

delat ledarskap? 
Bakgrundsfråga Frågan ställs för att förstå anledningen till att 

cheferna ingått i ett delat ledarskap, om de själva 

valt det eller blivit ihopsatta. Denna fråga kan 

tänkas vara till hjälp att förstå anledningen till att 

det delade ledarskapet fungerar bra eller 

praktiken eller om det inte fungerar alls.  
  

5.  Har ni någon 

arbetsuppgifts/ansvarsfördelning? 
Om ja: 
Hur ser denna ut och hur kommer det 

sig att den ser ut som den gör? 

Inledande fråga Denna fråga ställer vi för att få en djupare 

förståelse för vilken typ av delat ledarskap som 

cheferna utövar utefter Döös et al. (2013) och 

O´Toole et al. (2002) definitioner. Vidare ställs 

den i syfte att förstå hur uppdelningen ser ut och 

anledningen till att den ser ut som den gör. 

Grundar sig i (Alvarez et al. 2007; O´Toole et al 

2002; Döös et al. 2013) resonemang och betoning 

på chefernas komplementära roller för ett 

framgångsrikt delat ledarskap. 

  



 

 
 63  

 
 

6. Upplever du att denna fördelning 

är tydlig för er och för medarbetarna? 
Inledande fråga Denna fråga ställs i syfte att få en förståelse för 

om och hur cheferna har informerat sina 

medarbetare om fördelningen. Detta för att det 

råder delade meningar om huruvida 

arbetsfördelningen mellan chefer bör se ut samt 

hur denna fördelning kan påverka medarbetarna 

Döös et al. (2013) och Ravnborg Thude et al. 

(2017). Fördelning av arbetsuppgifter är även 

en avgörande faktor för ett framgångsrikt delat 

ledarskap och något som kan förvirra andra 

aktörer om den inte är tydlig, O´Toole et al. 

(2002) och Alvarez et al. (2007). 

7. Hur ser ert beslutsfattande ut? tar 

ni alla beslut tillsammans eller har ni 

möjlighet att ta beslut själva? 

Beslutsfattandet Denna fråga ger oss en förståelse för vilken typ 

av konstellation cheferna utöver. Vidare hjälper 

den oss att förstå hur deras beslutsfattarprocess 

kan komma att upplevas av medarbetarna. 

Grundar sig i Alvarez et al. (2007) och 

Ravnborg Thude et al. (2017) resonemang om 

att cheferna måste vara samspelta och enhetliga 

i beslutsfattandet för att skapa tydlighet. 

8. Upplever du några fördelar med 

att vara två i beslutsfattande? 
Beslutsfattandet Utifrån Wilhelmsson (2006) och O´Toole et al. 

(2002) resonemang om att det kan finnas vissa 

fördelar med att två när beslut ska tas ställer vi 

denna fråga i syfte att få en förståelse för om 

dessa chefer ser några fördelar med detta. 

Denna fråga öppnar upp för både nya aspekter 

som inte nämnts tidigare men även aspekter 

som är överensstämmande med tidigare teori. 

9. Upplever du några nackdelar med 

att vara två i beslutsfattande? 
Beslutsfattandet (Döös et al. 2013; O´Toole et al. 2002; 

Ravnborg Thude et al. 2017) diskuterar även att 

det kan finnas en viss problematik med att vara 

två chefer när beslut ska tas. Därmed ställs 

denna fråga i syfte att få en förståelse för om 

dessa chefer ser några nackdelar med att vara 

två i beslutsfattande. Denna fråga öppnar upp 

för både nya aspekter som inte nämnts tidigare 

men även aspekter som är överensstämmande 

med tidigare teori. 
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10. Försöker ni på något sätt 

involvera era medarbetare i 

beslutsfattandet?  På vilket sätt i 

sådana fall? 

Beslutsfattandet Troiano (1999) samt Döös och Wilhelmson 

(2003) diskuterar att delat ledarskap kan öppna 

upp för någon form av maktspridning där 

medarbetarna får vara mer involverade och 

delaktiga. Denna fråga syftar till att skapa en 

förståelse för om cheferna arbetar för att 

involvera sina medarbetare och skapa någon 

form av delaktighet. 

11. Till vilken grad har era 

medarbetare möjlighet att påverka 

sin egen 

arbetssituation/arbetsuppgifter?  

  Har inte tagits med vidare i studien - se 

diskussion angående detta i metodavsnittet 

12. Hur ser kommunikationen ut 

mellan er chefer? 
Kommunikation O´Toole et al. 2002; Döös och Wilhelmsson 

2003; Döös et al. 2013; Alvarez et al. 2007 

poängterar vikten av chefernas kommunikation 

för ett framgångsrikt samarbete mellan dem. 

Därmed är det av vikt för oss att i vår studie 

förstå hur kommunikationen mellan cheferna 

ser ut och fungerar för att sedan även skapa en 

förståelse för medarbetarnas upplevelser.  

13. På vilket sätt har ni 

kommunicerat till era medarbetare att 

ni är i ett delat ledarskap? Vet de vad 

det innebär? 

Kommunikation Denna fråga ställs i syfte med att få en 

förståelse för hur cheferna har informerat sina 

medarbetare om det delade ledarskapet och vad 

det innebär. Detta utifrån O´Toole et al. (2002) 

och Alvarez et al. (2007) resonemang kring att 

skapa en tydlig och enhetlig verksamhet. 

14. Hur kommunicerar ni till era 

medarbetare?  
Sköter en av er kommunikationen till 

dem eller gör båda det? 

Kommunikation Denna fråga syftar till att skapa en förståelse för 

hur cheferna arbetat med kommunikationen till 

sina medarbetare. Kommunikation har 

framställts som en problematisk aspekt och att 

det kan uppstå en förvirring hos medarbetarna 

om cheferna inte är tydliga enligt (Döös et al. 

2013; Alvarez et al. 2007; O´Toole et al. 2002). 

15. Upplever du att medarbetarna 

vänder sig till er chefer lika mycket 

vid olika frågor? 

Kommunikation Denna fråga syftar till att få en uppfattning om 

hur medarbetarna upplever det delade 

ledarskapet och om det finns någon tendens till 

att se någon som mer chef än den andra.  
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16. Upplever du att det finns några 

möjligheter/hinder med att vara två 

chefer vad gäller kommunikationen 

till era medarbetare? 

Kommunikation Döös et al. (2013) menar att det finns både för 

och nackdelar vad gäller kommunikation i ett 

delat ledarskap. Här får cheferna möjlighet att 

utifrån deras konstellation berätta vad de ser för 

hinder/möjligheter i kommunikation till sina 

medarbetare. 

17. Hur skulle du beskriva din 

relation till dina medarbetare? 
Relationen mellan 

chefer och 

medarbetare 

Gomez och Rosen (2011) samt Hollander 

(1992) poängterar att relationen mellan chef och 

medarbetare är viktig för organisationens 

framgång, och att det är viktigt att förstå hur 

ledare och medarbetare samverkar. Denna fråga 

ställs för att förstå hur cheferna ser på sin 

relation till medarbetare och huruvida man 

arbetar för att skapa en någon relation till sina 

medarbetare eller inte. 

18. Hur upplever du att medarbetarna 

har hanterat att ni är två chefer? 
Relationen mellan 

chefer och 

medarbetare 

Hollander (1992) samt Gomez och Rosen 

(2011) pekar på att ledarskap uppstår i 

relationen mellan chef och medarbetare och att 

relationerna mellan chefer och medarbetare i en 

organisation tenderar att se olika ut. Denna 

fråga ställs i syfte att skapa förståelse för hur 

relationsskapandet kan se ut i ett delat ledarskap 

när man som medarbetare har två chefer med 

samma befogenheter att förhålla sig till. 

19. Hur arbetar ni som chefer med 

utveckling och feedback för era 

medarbetare? 

Relationen mellan 

chefer och 

medarbetare 

Denna fråga syftar till att få en uppfattning om 

hur relationen mellan cheferna och 

medarbetarna ser ut och om cheferna arbetar för 

att skapa en känsla av delaktighet och 

samverkan hos medarbetarna.(Hollander 1992; 

Gomes och Rosen 2001; Moller 1994). 

20. Hur ser ni på er tillgänglighet för 

era medarbetare? 
Relationen mellan 

chefer och 

medarbetare 

Denna fråga syftar till att ta del av chefernas 

upplevelser av deras tillgänglighet och om den 

ökat i och med att de numera är två. Döös et al. 

(2013) menar att två chefer kan öka 

tillgängligheten och medföra att cheferna orkar 

mer och har mer tid för utveckling och 

förbättringsarbete. 
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21. Vad tror du är viktigt för att 

relationen mellan chefer och 

medarbetare i ett delat ledarskap ska 

vara framgångsrik? 

Relationen mellan 

chefer och 

medarbetare 

Moller (1994) samt Gomez och Rosen (2011) 

diskuterar vissa aspekter som en relation bör 

karaktäriseras av. Denna fråga ställs i syfte att 

skapa en förståelse för hur cheferna upplever 

relationen till sina medarbetare och vad 

relationen bör karaktäriseras av i ett delat 

ledarskap. 

22. Ser du några fördelar med ett 

delat ledarskap? 
Avslutande 

frågor 
Ställs i syfte att få ta del av andra aspekter som 

cheferna upplever som en fördel i samband med 

ett delat ledarskap. 

23. Ser du några nackdelar med ett 

delat ledarskap? 
Avslutande 

frågor 
Ställs i syfte att få ta del av andra aspekter som 

cheferna upplever som en nackdel i samband 

med ett delat ledarskap. 

 

 

8.4 Bilaga intervjuguide för medarbetarna med teoretisk koppling  
  

Namn: 
Arbetsposition: 

Bakgrundsfråga Denna fråga har ingen teoretisk förankring utan har 

ställts i syfte att inleda intervjuerna på ett mjukt sätt 

1. Hur länge har du arbetat på 

arbetsplatsen? 
Bakgrundsfråga Denna fråga ställs för att få en förståelse hur länge 

respektive medarbetare har arbetat inom 

organisationen, hur länge de arbetat under Birgit och 

Anna samt om de arbetat under ett delande chefspar 

tidigare. Detta kan hjälpa oss att förstå eventuella 

olikheter i svar och jämförelser med tidigare 

erfarenheter. 

2. Hur länge har du arbetat 

under …. i ett delat ledarskap? 
Bakgrundsfråga Denna fråga hjälper oss att förstå eventuella 

skillnader svar och om de kan grunda sig i hur länge 

de arbetat under det delade paret. 

3. Har du tidigare arbetat 

under ett delat chefspar? I 

sådana fall hur fungerade det? 

Bakgrundsfråga Denna fråga ställs i syfte att ta reda på om 

respondenten har erfarenheter från denna 

konstellation tidigare. 
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4.   Finns det någon typ av 

arbetsuppgifts-

/ansvarsfördelning mellan era 

chefer? 
Om ja: 

·     Ser du några för-

/nackdelar med denna 

fördelning? 
Om nej: 

·     Anser du att det borde 

finnas? 

Inledande fråga (Döös et al. 2013; O´Toole et al. 2002; Ravnborg 

Thude et al. 2017) diskuterar problematiken som kan 

uppstå till medarbetarna vad gäller otydlighet i vem 

som ansvarar för vad och vem man vänder sig till. 

Denna fråga ställer vi för att ur medarbetarens 

perspektiv få en förståelse för hur denne upplever 

chefernas konstellation och hur medarbetarna 

upplever att den påverkat dem. Vi ställer även frågan i 

syfte att förstå vilken information de har om chefernas 
arbetsuppgiftsfördelning. Frågan ställs även i syfte att 

se om medarbetarna upplever att det finns fördelar 

eller nackdelar med fördelningen då (Alvarez et al. 

2007; O´Toole et al. 2002; Döös et al. 2013) har olika 

uppfattningar om huruvida en tydlig arbetsfördelning 

bör finnas eller inte.   

5. Hur upplever du att dina 

chefer tar beslut i ert arbete? 
Beslutsfattande Denna fråga syftar till att förstå hur medarbetare 

upplever att delande chefer tar beslut och om detta är 

något som är tydligt för medarbetare och något de 

blivit informerade om. Grundar sig i Alvarez et al. 

(2007) och Ravnborg Thude et al (2017) resonemang 

om att cheferna måste vara samspelta och enhetliga i 

beslutsfattandet för att skapa en tydlighet. 

6.  Upplever du att det finns 

några för-/nackdelar med att 

ha två chefer när det kommer 

till beslutsfattandet? 

Beslutsfattandet Utifrån Wilhelmsson (2006) och O´Toole et al. (2002) 

resonemang om att det kan finnas vissa fördelar och 

nackdelar med ett delat ledarskap när det kommer till 

beslut. Denna fråga ställs i syfte att få en förståelse för 

om medarbetarna ser några fördelar eller nackdelar 

med detta. Denna fråga öppnar upp för både nya 

aspekter som inte nämnts tidigare men även aspekter 

som är överensstämmande med tidigare teori. 

7. Upplever du att du som 

medarbetare har möjlighet att 

påverka och vara involverade i 

beslutsfattandet? 
Om ja: 

·       På vilket sätt?   
Om nej: 

·       Skulle du vilja vara 

det? 

Beslutsfattandet Troiano (1999) samt Döös & Wilhelmsson (2003) 

diskuterar att delat ledarskap kan öppna upp för någon 

form av maktspridning där medarbetarna får vara mer 

involverade och delaktiga. Denna fråga syftar till att 

skapa en förståelse för om medarbetarna upplever att 

cheferna arbetar för att involvera dem och skapa 

någon form av delaktighet. 

8. Uppmuntrar cheferna till att 

komma med inputs och 

reflektioner gällande er 

arbetsroll och arbetsuppgifter? 

  Har inte tagits med vidare i studien - se diskussion 

angående detta i metodavsnittet 
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9.  Hur upplever du att 

kommunikationen fungerar 

mellan cheferna och er som 

medarbetare? 

Kommunikation Kommunikation har framställts som problematiskt 

och att det kan uppstå en förvirring hos medarbetarna 

om cheferna inte är tydliga enligt (Döös et al.2013; 

Alvarez et al. 2007; O´Toole et al. 2002). Denna fråga 

syftar till att skapa en förståelse för hur medarbetarna 

upplever att kommunikationen fungerar mellan dem 

och cheferna. 

10. Vänder du dig till båda 

cheferna eller föredrar du att 

vända dig till en av cheferna 

när du exempelvis har frågor? 

Kommunikation Denna fråga syftar till att få en uppfattning om hur 

medarbetarna upplever det delade ledarskapet och om 

det finns någon tendens till att se någon som mer chef 

än den andra. Detta grundar sig i O´Toole et al. (2002) 

samt Alvarez et al. (2007) resonemang om att skapa 

en tydlig och enhetlig verksamhet samt vara 

samspelta. 

11. Har cheferna informerat er 

som medarbetare om hur det 

delade ledarskapet fungerar 

och vad det innebär? 

Kommunikation Denna fråga syftar till att förstå om medarbetarna 

blivit informerade om det delade ledarskapet och vad 

det innebär. Detta är viktigt dels för att kunna ställa 

vidare frågor men även för att få en förståelse för om 

och på vilket sätt cheferna klargjort att det är i ett 

delat ledarskap. O´Toole et al. (2002) och Alvarez et 

al. (2007) menar att det måste finnas en tydlighet från 

chefernas sida, detta för att inte skapa osäkerhet hos 

andra aktörer och då exempelvis medarbetarna.  

12. Ser du några 

möjligheter/hinder vad gäller 

kommunikationen i ett delat 

ledarskap? 

Kommunikation Döös et al. (2013) menar att det finns både 

för/nackdelar vad gäller kommunikation i ett delat 

ledarskap. Här får medarbetarna möjlighet att utifrån 

deras perspektiv berätta vad de ser för 

hinder/möjligheter i kommunikation till sina chefer 

och vad som är bra/mindre bra med att ha två chefer 

13. Hur skulle du beskriva din 

relation till dina chefer? 
Relationen mellan 

chefer och 

medarbetare 

Gomez och Rosen (2011) samt Hollander (1992) 

poängterar att relationen mellan chef och medarbetare 

är viktig för organisationens framgång, och att det är 

viktigt att förstå hur ledare och medarbetare 

samverkar. Denna fråga ställs för att förstå hur 

medarbetarna ser på sin relation till sina chefer. 

14. Hur ser du på dina två 

chefer och deras 

tillgänglighet? 

Relationen mellan 

chefer och 

medarbetare 

Syftar till att ta del av medarbetarnas upplevelser av 

chefernas tillgänglighet och om den ökat i och med att 

de numera är två. Döös et al. (2013) menar att två 

chefer kan öka tillgängligheten och medföra att 

cheferna orkar mer och har mer tid för utveckling och 

förbättringsarbete. 

15. Upplever du någon gång 

att chefernas relation till 

varandra kan bli för stark och 

därmed begränsa din möjlighet 

att komma med åsikter kring 

arbetet? 

Relationen mellan 

chefer och 

medarbetare 

Döös et al. (2013) diskuterar att en risk med delat 

ledarskap är att medarbetarna stängs ute för att 

relationen mellan cheferna blir för stark. Denna fråga 

ställs i syfte att skapa en förståelse för om 

medarbetarna upplevt detta. 
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18.  Hur upplever du att dina 

chefer arbetar med utveckling 

och feedback för dig som 

medarbetare? 

Relationen mellan 

chefer och 

medarbetare 

Denna fråga syftar till att få en uppfattning om hur 

relationen mellan cheferna och medarbetarna ser ut 

och om medarbetarna upplever att det finns en form 

av samverkan samt känsla av delaktighet. (Hollander 

1992; Gomes och Rosen 2001; Moller 1994). 

17. Vad tror du är viktigt för 

att relationen mellan chefer 

och medarbetare i ett delat 

ledarskap ska vara 

framgångsrik? 

Relationen mellan 

chefer och 

medarbetare 

Moller (1994) samt Gomez och Rosen (2011) 

diskuterar vissa aspekter som en relation bör 

karaktäriseras av. Denna fråga ställs i syfte att skapa 

en förståelse för hur medarbetarna upplever relationen 

till sina chefer och vad relationen bör karaktäriseras 

av i ett delat ledarskap. 

18. Ser du några fördelar med 

att ha två chefer? 
Avslutande frågor Ställs i syfte att få ta del av andra aspekter som 

cheferna upplever som en fördel i samband med ett 

delat ledarskap. 

19. Ser du några nackdelar 

med att ha två chefer? 
Avslutande frågor Ställs i syfte att få ta del av andra aspekter som 

cheferna upplever som en nackdel i samband med ett 

delat ledarskap. 

 


