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Sammanfattning 

Denna uppsats behandlar delat ledarskap och kommunikation. Vi studerade den interna 

kommunikationen mellan ledarna och deras kommunikation med medarbetarna, för att se hur 

tydliga budskap uppnås. Det delade ledarskapet kan ske på ett flertal olika sätt men innebär i 

grund och botten att två eller fler personer delar på samma ledarposition. För att det delade 

ledarskapet ska fungera bör cheferna ha en god fungerande kommunikation dem emellan. 

Båda cheferna har kontakt med sina medarbetare och det är således viktigt att de ger enhetlig 

information för att verksamheten ska kunna fungera. Den interna kommunikationen sker 

genom olika kommunikationskanaler och det gäller att använda de som ger bäst 

förutsättningar för tydliga budskap.  

 

Vi utförde en kvalitativ studie där datainsamlingen bestod av nio intervjuer, varav fyra var 

med chefer och fem med medarbetare i två mindre företag inom 

restaurangbranschen.  Analysen visade att de båda företagen hade en blandning mellan 

samledarskap och funktionellt delat ledarskap. Vid båda företagen hade ledarna en längre 

relation med varandra vilket var grunden för en öppen och ärlig dialog och en fungerande 

tvåvägskommunikation. De båda företagen hade skapat goda förutsättningar för 

tvåvägskommunikation inom organisationerna. Den mest omtyckta kommunikationskanalen 

hos både ledarna och medarbetarna var ansikte mot ansikte. Gällande information om 

företaget var anslagstavlor också uppskattat, däremot gillade medarbetarna inte den 

kommunikationskanalen när det gällde individuella arbetsuppgifter. Den minst omtyckta 

kommunikationskanalen var SMS. Samtliga respondenter menade att fler personalmöten 

skulle förbättra den interna kommunikationen inom företagen.  

 

Nyckelord:  

Delat ledarskap, samledarskap, funktionellt delat ledarskap, gemensamma befogenheter, 

relationer, kommunikation, intern kommunikation, tvåvägskommunikation, 

kommunikationskanaler 
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Abstract 

This study is about shared leadership and communication. We studied the internal 

communication between leaders and communication with their employees. Shared leadership 

can be done in several different ways but means basically that two or more people share the 

same leadership position. Managers need good communication to make the shared leadership 

work. Both managers have contact with their employees and it is thus important that they 

provide consistent information for the business to function. The internal communication 

occurs through various communication channels and it’s important to utilize those that 

provide the best conditions for clear messages. 

 

We performed a qualitative study where data collection consisted of nine interviews, four of 

which were with managers and five with employees in two smaller companies in the 

restaurant industry. The analysis showed that the two companies had a mix between co-

leadership and functionally shared leadership. At both companies the leaders had a long 

relationship with each other, which was the basis for an open and honest dialogue and an 

effective two-way communication. The two companies had created favorable conditions for 

two-way communication within their organizations. The most popular communication 

channel among both managers and employees were face to face. Information about the 

company on bulletin boards were also appreciated, however the employees didn´t like the 

communication channel when it came to individual tasks. The least popular communication 

channel was text message. All respondents felt that more staff meetings would improve 

internal communications within their companies. 

 

Keywords:  

Shared leadership, co-leadership, functionally shared leadership, shared authority, 

relationships, communication, internal communication, two-way communication, 

communication channels. 
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1. Bakgrund 

Ofta läser vi i tidningar eller hör kommentarer från chefer om svårigheten med att vara chef i 

dagens arbetsliv. Arbetet som chef ställer höga krav, stress är ett vanligt förekommande ord 

och många chefer känner att de inte riktigt räcker till i sin arbetsroll och känner sig ensamma 

med ett stort ansvar. Enligt en undersökning har tre av fem chefer känt ohanterlig stress de 

fem senaste åren (chef.se). Att samarbeta i ett delat ledarskap kan vara en lösning för att 

minska stressen och arbetsbördan (Döös, 2013). Tillsammans delar två eller fler chefer på 

ansvaret, de kan bolla idéer för utveckling i verksamheten och det går att dela upp 

arbetsuppgifterna. Enligt Döös (2013) kan det delade ledarskapet bidra till ett mer hälsosamt 

arbetsklimat då chefer ofta nämner att de har både roligare och att de når högre kvalité när de 

är två chefer istället för en.  

 

Idén med delat ledarskap möts ofta med skepsis hos företagsledningar. Ett vanligt 

missförstånd är att delat ledarskap är dubbelt så dyrt som traditionellt ledarskap, vilket inte 

alls är fallet (Döös, 2013). Ett annat problem för delat ledarskap är att det inte är ett 

traditionellt ledarskap, Ahrenfelt (2001) menar att det är människans natur att vara 

motståndsbenägen vid förändringar. Att lämna en invand ledarskapsmodell för en ny möts 

därför ofta av någon form av motstånd. 

 

Döös, Hanson, Backström, Wilhelmson och Hemborg (2005)  frågade, på uppdrag av 

arbetslivsinstitutet, 404 stycken slumpmässigt valda chefer runt om i Sverige på arbetsplatser 

med mer än tio anställda om de för tillfället hade delat ledarskap. Frågorna baserades på om 

cheferna hade ett likställt ansvarstagande, alternativt att de hade mandat att både enskilt och 

tillsammans fatta beslut rörande hela deras ansvarsområde. Hela 41 % av respondenterna 

delar ledarskapet i någon form. 15 % av dessa efter formella beslut och 26 % efter praktiska 

överenskommelser. Delat ledarskap är med andra ord vanligare än vad många tror. 

 

Distinktionen mellan delat ledarskap och det traditionella är att vid det traditionella 

ledarskapet är arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter chefens egna. Delat är ett ord som kan 

betyda både uppdelat och gemensamt. För att ledarskapet ska kunna kallas just delat ledarskap 

måste vissa chefsuppgifter, ansvar och befogenheter vara gemensamma och formellt beslutade 

eller genom uttalade överenskommelser (Döös, 2013). Holmberg & Söderlind (2004) menar 

att det är lätt att dela arbetsuppgifter och ansvar i en verksamhet men att det oftare är svårare 

att dela på befogenheter. De väljer således att skriva att definitionen av delat ledarskap blir att 

cheferna delar på makten över besluten i verksamheten.  

 

Delat ledarskap är delande av arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter bland 

formellt utsedda chefer med personal- och verksamhetsledande uppdrag. Det 

handlar om nära chefsamarbeten (Döös, 2013, s.12).  

I vår studie ser vi delat ledarskap som att cheferna i stor utsträckning har gemensamma 

arbetsuppgifter och ett nära samarbete, där de tillsammans ansvarar för verksamheten med 

gemensamma befogenheter. Delat ledarskap kan finnas i flera former, Döös (2013) har i sin 
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forskning förklarat delat ledarskap i fyra former. Samledarskap, skuggledarskap, funktionellt 

ledarskap och matrisledarskap. Dessa begrepp kommer vi att redogöra för mer ingående under 

rubriken teoretisk referensram längre fram i uppsatsen. Det delade ledarskapet finns av olika 

slag i hela arbetslivet, men är vanligast i personalintensiva verksamheter inom 

servicebranschen (Döös, 2013 ). 

 

Döös & Wilhelmsson (2004) ställer frågan om delat ledarskap är en trend i vardande? De 

menar att när samhället förändras, förändras också organisationer och genom det även vad vi 

kräver av ledare inom dessa organisationer. Deras tankegångar stöds av Furusten (2007) som 

menar att världen förändras i en helt annan takt idag än för bara tjugo år sedan. Detta gör att 

organisationer måste anpassa sig till omvärlden på ett helt annat sätt, vilket gör jobbet som 

ledare mer komplext. Samhällets förändringar har också lett till en mer koncentrerad syn på 

individerna i varje organisation vilket också har påverkat en ledares arbetsuppgifter (Furusten, 

2007).  

Kommunikation inom organisationer är något som forskare länge har studerat och det utförs 

mängder av studier kring olika delar inom kommunikation. Dolphin (2005) menar att 

kommunikationen är en av byggstenarna för att utveckla en gynnsam och effektiv 

organisation. Från början har ledare/chefer velat utforska kommunikation för att kunna 

effektivisera sina organisationer och tidig forskning har därför behandlat exempelvis; direktiv, 

delegering av arbetsuppgifter och beslut mellan chef/ledare och underställd inom 

kommunikationsområdet (Heide, Johansson & Simonsson, 2012).  

 

Senare har dock nya kommunikationsmodeller utvecklats i takt med att organisationer blivit 

mer organiska och öppna system. De har också förändrat sina styrsystem till det mer 

decentraliserade. Detta har enligt Deetz (2001) lett till att kommunikationen har blivit mer 

horisontell i samband med de platta organisationerna som utvecklats ur förändringsarbete och 

de flesta är uppbyggda likt ett nätverk. Fortsättningsvis skapas det därför ett mer flexibelt 

kommunikationsklimat eftersom medarbetare inom organisationer får alltmer ansvar. 

Johansson (2003) menar att det är vid ett flexibelt kommunikationsklimat som möjligheten till 

tvåvägskommunikation uppstår.  

 

Mycket forskning har gjorts inom både extern och intern kommunikation. Med extern 

kommunikation syftar de vanligtvis på den kommunikation som äger rum mellan 

organisationen och dennes omvärld. Med intern kommunikation menar de på 

kommunikationen inom organisationen (Dolphin, 2005; Welch & Jackson, 2007). Den 

kommunikationen kan vara både formell och informell och förekomma inom olika 

kommunikationskanaler, exempelvis e-post, ansikte mot ansikte och anslagstavlor (Miles & 

Mangold, 2004). Den interna kommunikationen är fundamental för ett lyckat ledarskap 

(Dolphin, 2005; Men, 2014).  
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1.1.Problematisering  

Det råder delade meningar, gällande det delade ledarskapet, om det är bra eller dåligt. Som 

Döös (2013) uttrycker beror det helt på hur cheferna väljer att arbeta, ibland lyckas det delade 

ledarskapet och andra gånger inte. Därför är det viktigt att skapa sig kunskap inom området 

för att det delade ledarskapet ska bli framgångsrikt och effektivt. 

Döös (2013) beskriver att det delade ledarskapet kräver samordning mellan cheferna, vilket är 

en stor skillnad från det traditionella chefskapet med endast en chef. Utan samordning i det 

delade ledarskapet uppstår situationer då man inte vet vad den andra gör och risken finns att 

det uppstår “informationsbrist”. Kommunikationen blir en viktig del i arbetet, tillsammans 

med ansvarsfördelningen, för att ledarskapet inte ska bli otydligt för ledarna själva och detta 

är ett tidskrävande arbete.  När delande chefer inte hinner att diskutera tillsammans och skapa 

en gemensam föreställning, finns risken att de börjar dra åt olika håll i sitt arbete (Döös, 

2013). Tidigare forskning av bland annat Biglari (2006) visar att ett problem vid delat 

ledarskap är kommunikationen. Den bristande kommunikationen leder till dubbla budskap, 

diffusa direktiv samt att beslut som ibland tar lång tid och fatta. Det delade ledarskapet kan då 

bli otydligt för medarbetarna och andra i organisationen, vilket Döös (2013) nämner som en 

av de mest uttalade anledningarna till att det delade ledarskapet ses som dåligt. Medarbetare i 

Döös (2013) forskning inom delat ledarskap säger att:  

 

“Det är svårt att veta vems ord som gäller...Vem vänder man sig till?..Det blir 

dubbla budskap och rörigt’’ (Döös, 2013).  

 

Detta kan resultera i att det uppstår osäkerhet i det dagliga arbetet vilket visar på att det krävs 

tydlighet i kommunikationen mellan ledarna och ut till medarbetarna. Holmberg & Söderlind 

(2004) visar med sin studie att det delade ledarskapet leder till att cheferna kan befinna sig på 

dubbelt så många ställen under en arbetsdag, än vad en enskild person har möjlighet till, vilket 

de menar är positivt eftersom det leder till en ökad tillgänglighet för medarbetarna. Genom 

detta besitter då cheferna en mängd olika information och tillsammans ska de sedan leda 

verksamheten.  

  

Arbetsmiljön i småföretag beskrivs i Tells (2012) forskning som stressad och komplex för 

ledarskapet. Det råder tidsbrist och hög arbetsbelastning då det ställs krav på ledarskapet att 

både sköta det administrativa arbetet och det operativa. Tydlig kommunikation är än mer 

centralt vid ledning av stressfyllda och komplexa situationer (Jönsson och Strannegård, 2009). 

Kommunikationen är nyckeln till samarbete och avgörande för hur moderna organisationer 

fungerar. Detta innebär att de interna informationskanalerna i företaget är viktiga och att det 

inte får finnas brister i systemet (Men, 2014). Kommunikation är en kontinuerlig process i all 

verksamhet och det är en ännu större del i arbetet vid just delat ledarskap. I och med den 

centrala position som ledare besitter, får de mycket information från olika håll i företaget. 

Några exempel är information om det administrativa, information från kunder och 

information från medarbetare (Tengblad, 2006). Hantering av information är således en 
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central ledaruppgift. Undersökningar visar att i en ledares arbete går största delen av tiden åt 

till att just kommunicera (Tengblad, 2006).  

Därmed anser vi det viktigt att studera hur arbetet med kommunikationen kan se ut i det 

delade ledarskapet. 

1.2.Syfte 

Syftet var att identifiera det delade ledarskapet och hur cheferna upplever och arbetar med 

kommunikationen. Vi har även valt att få medarbetarnas syn på hur ledarnas kommunikation 

fungerar, för att få en så utbredd datainsamling av empiri som möjligt. 

 

Därefter ge exempel på hur cheferna i det delade ledarskapet arbetar med kommunikationen 

för att ge klara och tydliga budskap. Med budskap menar vi den information som en individ 

sänder till en mottagande individ, via olika kommunikationskanaler.  

 

Vi har avgränsat oss till den interna kommunikationen inom organisationerna. Detta för att 

inrikta oss på hur cheferna interagerar med sina medarbetare och med varandra, hur de ger 

klara och tydliga budskap genom det delade ledarskapet.  

1.3.Forskningsfråga  

Vilken typ av delat ledarskap utövas i de båda organisationerna? 

Hur kommunicerar ledare som praktiserar delat ledarskap för att framföra tydliga budskap? 
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2. Teoretisk referensram  
2.1.Delat ledarskap 

I detta avsnitt redogör vi för tidigare forskning inom de valda ämnena som vi anser är 

väsentliga för denna studie. Inledningsvis beskrivs teorier kring det delade ledarskapet och 

därefter teorier rörande kommunikation inom organisationer.  

2.1.1. Chef och ledare 

I denna uppsats ses delat ledarskap och delat chefskap som synonymer. Jönsson & 

Strannegård (2009) menar att all tid och forskning som har lagts ner på att särskilja begreppen 

ledarskap och chefskap nästintill har gjort mer skada än nytta. Jönsson & Strannegård (2009) 

menar att chefskap är en formell position med tydligt angivna positioner och befogenheter. 

Medan ledarskap är en mer informell befattning som karaktäriseras av förmågan att inspirera, 

engagera och inbjuda till delaktighet. Problemen för distinktionerna är, enligt Jönsson & 

Strannegård (2009), att för att bruka chefskap måste individen även kunna bruka ledarskap, de 

båda begreppen är intimt sammankopplade, chefskap är beroende av ledarskap. Döös (2013) 

menar, i sin omfattande forskning om delat ledarskap att chefskap handlar om ledarskap, detta 

genom att chefen har till uppgift att organisera goda förutsättningar för medarbetares 

utveckling och kompetens i arbetet. Därför ser Döös (2013) chefskap och ledarskap som 

synonymer, vilket vi också väljer att göra. 

 

2.1.2. Det delade ledarskapet 

Döös (2013) definition av delat ledarskap ligger till grund för vår studie. Döös (2013) 

beskriver vidare att fenomenet kan förekomma på olika ledarnivåer oavsett 

organisationsstorlek och att det går att dela på ett ledarskap på många olika sätt. I vår studie är 

det 2 chefspar och deras delade ledarskap som står i fokus. Döös (2013) använder sig av ett 

moln med en kärna för att förtydliga och förklara på vilka olika sätten det delade ledarskapet 

kan beskrivas. 

 

 
Figur 1. Delat ledarskap - om chefer i samarbete. (Figur 1. Döös, 2013, s.12) 
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Döös (2013) liknar kärnan i molnet som den mest koncentrerade och renodlade formen av 

delat ledarskap, samledarskap. I denna form av delat ledarskap delar chefer på en 

chefsposition och de arbetar heltid. De står även på samma nivå i organisationens hierarki och 

är chefer för samma enhet. De tar allt ansvar gemensamt och har inte någon uppdelning av 

arbetsuppgifterna och det finns ingen skillnad i deras arbete varken formellt eller i praktiken. 

 

Kring kärnan finns ett moln av olika sätt att dela ledarskap. Vissa arbetar med samledarskap 

trots att det inte finns något formellt beslut om att de ska göra detta. Några har uppdelade 

arbetsuppgifter eller så leder cheferna var sin enhet men samarbetar kring exempelvis budget 

och personal. Kombinationerna och variationerna av delat ledarskap är många och avviker 

från samledarskap och kärnan i figuren olika mycket. Formerna och arbetssätten kan variera. 

Det kan handla om allt ifrån, delat ledarskap där chefer äger bolag och är chefer över en 

gemensam enhet med budget och personal, till att vara chef för varsin arbetsenhet och ha 

formellt åtskilda budgetar och personalgrupper (Döös, 2013). Har cheferna gemensamt ansvar 

över en och samma enhet kan den formella rangordningen se ut på två olika sätt, de kan 

antingen vara hierarkiskt likställda eller hierarkiskt olikställda. Vid det delade ledarskapet, där 

cheferna ansvarar för var sin enhet, är cheferna formellt likställda. Hur det delade ledarskapet 

ser ut, när vi ser till organisationsstrukturen, påverkar hur man ska leda tillsammans och vad 

som kommer att hamna i samarbetets fokus (Döös, 2013). 

 

2.1.3. Fyra kategorier av delat ledarskap 

Döös (2013) delar in det delade ledarskapet i fyra olika kategorier, samledarskap, 

skuggledarskap, funktionellt delat ledarskap och matrisledarskap. Denna uppdelning görs med 

ett uppgiftsperspektiv för att kunna förstå skillnaden mellan olika sorters delade ledarskap. De 

olika formerna av delat ledarskap är beroende av om arbetsuppgifter respektive det formella 

ansvaret och befogenheterna är gemensamma eller ej (se figur 2). Detta är en förenklad 

uppdelning med många gråzoner och många ledarskapsformer kan kategoriseras under fler än 

en kategori och kan dessutom förändras över tid. Det är inte lätt att hitta de renodlade 

formerna i det verkliga livet (Döös, 2013). Dock behöver vi denna uppdelning för att kunna 

gå vidare med vår studie och det bidrar till att sortera begrepp och tydliggöra skillnader 

mellan grundtyper. Vi kommer således att använda oss utav följande definitioner av olika 

former av delat ledarskap hämtade från Döös (2013). 

 

 
Figur 2. Olika former av delat ledarskap - ett försök till indelning (Döös & Wilhelmsson, 2003, s. 335) 
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Samledarskap 

Denna form av delat ledarskap har vi tidigare beskrivit, till viss del, i kärnan av molnet i figur 

1. Chefspositionen delas av personer som innehar gemensamt ansvar, makt, befogenheter och 

arbetsuppgifter och som arbetar heltid. I beslutsfattandet deltar båda och ingen är underställd 

den andra. Samledarskapet är en jämbördig form av delat ledarskap både formellt och i 

praktiken (Döös, 2013). 

 

Skuggledarskap 

Här ses arbetsuppgifterna som gemensamma men det finns en uppdelning vad gäller ansvar 

och befogenheter. Chefskapet är på heltid men chefskapet delas på två hierarkiska nivåer, den 

ena är formellt underställd den andra. Det kan vara i form av ett närmare och 

gränsöverskridande samarbete mellan chef och projektledare eller någon annan medarbetare. 

De kan ha gemensamma arbetsuppgifter i praktiken och uppleva gemensamt ansvar men den 

som formellt är chef är den enda som har beslutsbefogenheter (Döös, 2013). 

 

Funktionellt delat ledarskap 

I denna form av delat ledarskap har cheferna en tydlig uppdelning mellan sig genom att deras 

arbetsuppgifter rör skilda områden i verksamheten. De är likställda gällande ansvar och 

befogenheter då de är på samma nivå i organisationen men arbetsuppgifterna skiljer sig och 

exempelvis har den ena chefen hand om produktion och den andra marknadsföringen (Döös, 

2013). 

 

Matrisledarskap och fördelat ledarskap 

Döös (2013) har till sist samlat två former av delat ledarskap som båda karaktäriseras av att 

arbetsuppgifterna och ansvaret är uppdelat mellan två eller flera personer och genom detta vill 

man få till en gemensam helhet för verksamheten. Matrisledarskap är den mest uppdelade 

formen av delat ledarskap. Cheferna har samma arbetsgrupp men de har olika arbetsuppgifter, 

ansvar och befogenheter. Medarbetarna har då två olika chefer som ansvarar för olika saker 

(Döös, 2013). Fördelat ledarskap är en benämning som ibland förekommer i fall där uppgifter 

delegerats. För att det ska kunna vara en del av det som Döös (2013) avser med delat 

ledarskap är kravet ett tätt samarbete som går utöver vad man normalt ser vid 

uppgiftsdelegation. 

 

2.1.4. Arbetet i det delade ledarskapet 

Fördelarna som Döös (2013) får fram i sin forskning med det delade ledarskapet är ökad 

kompetens på chefspositionen, chefer slipper dåliga samvetet att inte hinna med och att de 

hittar avlastning och stöd i varandra. Vilket även Holmberg och Söderlind (2004) skiver. De 

menar även att, ett plus ett i det delade ledarskapet blir mer än två i många avseenden och att 

det finns mycket att vinna, främst genom att kontakten med medarbetarna blir bättre. O`Toole 

(2002) menar i sin forskning att organisationer som utövar delat ledarskap når bättre resultat 

eftersom besluten ofta blir mer välgrundade när två individer tillsammans diskuterar fram 

beslutet. Shekhar Bhattacharyya & Jha (2013) har genom sin forskning kommit fram till att 
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organisationer tar bättre finansiella beslut med delat ledarskap än med ett traditionellt 

ledarskap. Samtidigt har Bhattacharyya & Jha (2013) i samma undersökning kommit fram till 

att organisationer som står inför stora förändringar inte mår bra av delat ledarskap, utan att de 

i de fallen ofta lyckats bättre med ett traditionellt ledarskap.  

 

Döös (2013) beskriver att det krävs ömsesidig respekt cheferna emellan och öppenhet för att 

det delade delarskapet ska fungera. En gemensam värdegrund och tydlighet beskrivs som 

nyckelord tillsammans med samarbete och samtal. Vidare skriver Döös (2013) att ständigt 

pågående samtal är grundbulten i det gemensamma chefskapet. Detta stöds av Holmberg och 

Söderlind (2004) som anser att det är viktigt att cheferna har sin arbetsplats på samma 

geografiska yta. De menar att det är då det delade ledarskapet kan bli som mest effektivt. 

Cheferna behöver inte gå sida vid sida hela dagarna utan kan befinna sig på olika områden i 

verksamheten så länge de stöter ihop med varandra ibland och är tillgängliga. Då kan de 

under korta träffar under dagen göra snabba avstämningar och fatta enklare beslut.   

 

Döös & Wilhelmsson (2003) menar att relationen ledarna emellan har stor betydelse för hur 

framgångsrikt ett delat ledarskap kan bli. Relationen måste bygga på prestigelöshet, ömsesidig 

respekt, förtroende och generositet mellan ledarna (Döös, 2013). Dessa slutsatser stärks av 

Biglari (2006) och Lindholm & Åström (2006) som kommit fram till liknande resultat. För att 

kunna skapa och bibehålla en sådan relation krävs det, enligt Döös (2013), att ledarna avsätter 

tid för varandra att diskutera sinsemellan rörande beslut och problem. Bhattacharyya & Jha 

(2013) menar att ledare som har arbetat ihop under en längre tid och har liknande erfarenheter 

har större chans att skapa en god kommunikation mellan varandra. 

Enligt O`Toole (2002) är det förekommande hos företag att man formellt har en ledare, för att 

anpassa sig efter normen, men att det ofta i praktiken är ett delat ledarskap, likt Döös (2013) 

förklaring av skuggledarskap. Vid samledarskap (Döös, 2013) kommer O`Toole (2002) fram 

till att ledarna får mer tid över att spendera med sina medarbetare. Vilket skapar större 

möjligheter för en dialog mellan chef och medarbetare. Desto mer tid tillsammans, desto 

större chans för en utvecklande relation (Johansson, Miller & Hamrin, 2013). 

 

Vid delat ledarskap är det både uppskattat hos ledare och framgångsrikt för företaget att dela 

upp arbetet efter kompetens och intresseområden (O`Toole, 2002). Denna uppdelning kan 

jämföras med Döös (2013) beskrivning av ett funktionellt delat ledarskap. Uppdelning 

resulterar i att de båda ledarna kan använda sina respektive färdigheter och komplettera 

varandra i det dagliga arbetet (O`Toole, 2002; Biglari, 2006). Trots den tydliga uppdelning 

kan ansvarsområden fortfarande vara såväl informellt som formellt gemensamma (Döös, 

2013).  

 

Lindholm & Åström (2006) drar slutsatsen att kommunikationen blir tydligare från ledarna till 

medarbetarna genom mer klara beslut och närmast ständig tillgänglighet genom delat 

ledarskap. En slutsats som alltså, till viss del, motsätter sig resultat av bland annat Biglari 

(2006) och Döös (2013). Lindholm & Åström (2006) menar att den slutsatsen helt bygger på 

att ledarna har en god relation med varandra och demonstrerar enighet, vilket även Döös 

(2013) kommer fram till.  
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2.2.Kommunikation 

2.2.1. Definition av kommunikation 

“Ordet “kommunikation” kommer från latinets “communicare”, som betyder att 

något ska bli gemensamt (tankeinnehåll och avsikter). Det innebär att vi både 

meddelar oss och delar med oss av något - innebörder, upplevelser, känslor, 

handlingar och värderingar.” (Nilsson & Waldemarsson, 2007, s.11) 

Nilsson & Waldemarsson (2007) menar att språk och kommunikation skapar tillfällen att 

interagera med andra individer. De menar att människor utvecklar sin 

kommunikationsanvändning när vi är barn för att sedan använda oss av det utan att reflektera 

nämnvärt över det, senare under livet.  

2.2.2. Organisationskommunikation 

Studierna om kommunikation har utvecklats och bland de mest välkända personerna att 

beskriva kommunikationens stora betydelse inom organisationer, var Chester Barnard (1886-

1961). I hans verk från 1938, The functions of the executive beskrev han bland annat att 

organisationers överlevnad var beroende av kommunikationen (Westermark, 2009). Sedan 

detta skrevs har mycket skett inom kommunikationsforskningen. Till att börja med 

genomfördes många studier, innan och efter andra världskriget, om effektivisering av 

kommunikationen för att effektivisera själva produktionen (Forslund, 2013). En av de mest 

använda modellerna inom kommunikationsforskning är Shannon & Weavers Mathematical 

model från 1949 (i Weaver 1949):  

 

 
Figur 3. The Mathematical Model. (Weaver, 1949, s. 3) 

I det första steget visas källan till information, vilket oftast är en individ som sedan i det andra 

steget “kodar” sitt budskap, alltså uttrycker sig antingen med symboler, verbalt eller andra 

signaler som inte är verbala. För att få fram sitt budskap/signal till mottagaren så bestämmer 

sändaren sedan en kanal, i det tredje steget, som denne vill använda i 

kommunikationsprocessen (Weaver, 1949). En mer utvecklad beskrivning av 

kommunikationskanaler kommer längre fram i denna uppsats. Fortsättningsvis menar Weaver 

(1949) att det fjärde steget är när mottagaren avkodar och tolkar sändarens “kod”. Dock finns 

det en källa till feltolkning av budskapet/meddelandet och Weaver (1949) beskriver detta som 

“brus” vilket är allt som läggs till budskapet/meddelandet som inte avsågs av sändaren från 

början. Bruset kan exempelvis vara ljudförvrängning eller andra saker som stör framförandet 

av budskapet inom kanalen.  
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Detta blir en enkelriktad kommunikationsprocess, men om mottagare återkopplar på 

sändarens budskap så skapas det en tvåvägskommunikation, som beskrivs mer utförligt längre 

fram i denna uppsats, och det är denna process som är oerhört viktig för att skapa ett bra 

ledarskap (Men, 2014). Forskningen och teorierna inom organisationskommunikation har 

sedan utvecklats. Vuuren, de Jong & Seydel (2006) skriver i inledningen i sin artikel hur 

kommunikationen är starkt sammankopplad med hela organisationens existens. De skriver 

också att kommunikationen ligger till grund för att individerna inom organisationen ska få en 

gemensam bild om verksamhetens mål och strävan.   

 

2.2.3. Intern kommunikation 

Dolphin (2005) definierar intern kommunikation som alla kommunikationsutbyten som 

dagligen äger rum mellan individer och grupper inom olika nivåer av en organisation. Han 

utforskar den interna kommunikationen utifrån att den är en del av 

organisationskommunikationen och integrerat i organisationens dagliga arbete och strategi. 

Här menar Welch & Jackson (2007) att det finns en splittring om hur forskare använder sig av 

begreppen organisationskommunikation och intern kommunikation och hur de egentligen bör 

definieras. Cheney & Christensen (2001) menar att det inte går att särskilja intern och extern 

kommunikation, utan att de båda är sammanflätade. De definierar intern kommunikation som 

relationer mellan medarbetare, interna målsättningar och extern kommunikation som 

marknadsföring och PR. Samtidigt förklarar de att dessa hela tiden påverkar varandra och kan 

därför inte helt förklaras separat. Så fort interna målsättningar blir synliga för utomstående 

blir de externa, på samma sätt som marknadsföring, som blir synliga för medarbetare, blir 

interna (Cheney & Christensen, 2001). Även Mazzei (2010) menar att det är omöjligt att att 

isolera intern kommunikation från externa kommunikationskanaler och vice versa. Problemet 

som Welch & Jackson (2007) här identifierar är om man överhuvudtaget kan diskutera den 

interna kommunikationen utan att ta hänsyn till den externa, eftersom båda är en del av 

begreppet organisationskommunikation. Medan Dolphin (2005) väljer att se intern 

kommunikation som någonting separat menar Cheney & Christensen (2001) att det är 

omöjligt. Dolphin (2005) förklarar sin syn med att det måste finnas en harmoni mellan både 

intern och extern kommunikation, men att det är den interna som har en direkt påverkan på 

medarbetarna inom organisationen. Vilket gör intern kommunikation till en hörnsten för 

organisationer (Dolphin, 2005). 

 

Trots oenigheterna rörande vad som bör definieras som intern kommunikation, råder det 

närmast konsensus kring att en framgångsrik intern kommunikationsstrategi leder till fördelar. 

Bharadwaj(2014) använder sig i sin forskning av båda begreppen 

organisationskommunikation och intern kommunikation. Hon menar att en implementering av 

en organisationskommunikationsstrategi (innehållande den interna kommunikationen) kan 

förbättra de anställdas motivation, deras team arbeten samt ledarskapet på arbetsplatsen. 

Dolphin (2005) visar genom sin forskning också att den interna kommunikationen kan leda 

till ökad motivation, men även att medarbetarnas identifikation med organisationen ökar samt 
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att man undviker spridning av falska rykten genom att hålla personalen kontinuerligt 

uppdaterad. Både Carriere & Bourque (2009) och Mazzei (2014) menar på att den interna 

kommunikationen är direkt kopplad till arbetstillfredsställelse. Carriere & Bourque (2009) 

menar att en framgångsrik implementering av en uppskattad intern kommunikationsstrategi 

inte bara leder till arbetstillfredsställelse utan även till ett större engagemang för 

organisationen.   

 

2.2.4. Formell och informell intern kommunikation 

Miles & Mangold (2004) beskriver att formell kommunikation inom en organisation är de 

kommunikativa aktiviteter som ledningen har beslutat att använda inom verksamheten. Detta 

inkluderar HR (Human Resource) avdelningen och PR (Public Relations) avdelningen. De är 

båda av stor betydelse eftersom organisationerna både kan ha god kontroll över de båda och 

emotionellt involvera medarbetare över organisationens mål. För att detta ska kunna uppnås är 

det viktigt att det råder konsensus kring informationen inom båda dessa delar (Miles & 

Mangold, 2004). Informell intern kommunikation är när medarbetare tillsammans eller 

medarbetare och ledare interagerar spontant, samtalar eller agerar om/inom någonting som 

inte är arbetsrelaterat. Det ses vanligtvis som en del av organisationens socialisation (Miles & 

Mangold, 2004). Viktiga delar av den informella interna kommunikationen är ledarskapet 

inom organisationen och medarbetarnas inflytande. En medarbetares inflytande kan 

synliggöras i och med att den interagerar med andra, om annat, än vad som formellt är dennes 

plats i organisationen (Miles & Mangold, 2004).   

 

2.2.5. Vertikal och horisontell kommunikation 

Kommunikationen kan ske vertikalt eller horisontellt och den vertikala kommunikationen sker 

både nedåt och uppåt (Robson & Tourishs, 2005). Jacobssen & Thorsvik (2008) lyfter fram 

Katz och Kahns bok från 1966 angående vertikal kommunikation nedåt och uppåt och de 

senare menar att  vertikal “top-down” kommunikation involverar exempelvis beslut, direktiv 

eller instruktioner som ska förmedlas ner i organisationen och dessa förmedlas vanligtvis från 

högsta ledningen nedåt i hierarkin. Dock har Weick & Ashford (2001) beskrivit att 

information löper större risk att vara förvrängd då den når slutdestination ju fler länkar en 

organisations kommunikationskedja innehåller. Robson & Tourishs (2005) studie visar att det 

även finns problem med den vertikala uppåtgående kommunikationen. De gjorde studien på 

en stor organisation inom vården, där det fortfarande finns tydliga hierarkiska nivåer. Stora 

delar av kommunikationen nådde inte upp till ledningen, eftersom de inte hann med att 

hantera all information som kom underifrån i hierarkin. 

 

Argenti (2006) kommer i sin studie fram till att nya teknologier har förändrat 

organisationskommunikation, samt så menar också Heide & Simonsson (2011) att 

utsuddandet av de starka formella gränserna mellan olika tjänster har legat till grund för 

utvecklandet av horisontell kommunikation. De senare forskarna fortsätter att beskriva ett 
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öppet kommunikationsklimat och att möjligheterna till att skapa relationer till de andra 

medarbetarna är viktiga för att information effektivt ska kunna röra sig inom organisationen.   

 

Heide & Simonsson (2011) skriver att under senare år har aspekter inom den horisontella 

kommunikationen fått mer uppmärksamhet inom organisationer, då medarbetarnas status har 

ökat inom organisationer. Detta beror, enligt McPhee & Poole (2001), på att mängder av 

organisationer är beroende av att deras medarbetare har kunskap och snabbt kan ta beslut och 

att organisationerna på så sätt ska kunna förändras effektivt. Heide & Simonsson (2011) 

menar därför att organisationer och dess medarbetare ska handla efter mål och visioner som 

de “post-moderna” organsiationerna, som de kallar det, arbetar efter för att på så sätt kunna 

vara mer flexibla i medarbetares handlingsradie. 

2.2.6. Tvåvägskommunikation 

Genom att använda sig av tvåvägskommunikation kan båda parterna förstå företagets mål och 

visioner på ett mer liknande sätt än vad skulle ske om ledaren endast delegerar ut en 

arbetsuppgift till sina anställda (Johansson, Miller & Hamrin, 2013). Syftet med 

tvåvägskommunikation är alltså att skapa gemensam förståelse mellan ledning och personal 

genom att bygga tillförlitliga dialoger. Detta för att främja att fler anställda förstår 

organisationens intention. Då krävs det ett öppet kommunikationsklimat där medarbetarna 

inte är rädda att komma med feedback och återkoppling (Steyn, Steyn & van Rooyen, 2011). 

 

 
Figur 4. Egen figur över vertikal tvåvägskommunikation 

Figuren visar på kommunikationen som existerar mellan ledare och medarbetare och detta ska 

illustera det som Steyn m.fl. (2011) menar att förståelsen skapas genom återkopplingen som 

sker omedelbart vid dialogen. Nilsson & Waldemarson (2007) beskriver återkoppling som att 

lyssnaren skickar tillbaka sin uppfattning av budskapet till talaren. Det har hänt oss alla att vi 

har blivit missförstådda av individer även fast vi anser att informationen vi gav var väldigt 

enkel att förstå. Steyn m.fl. (2011) visar att detta också kan uppstå mellan chef och anställd i 

organisationer. Nilsson & Waldemarson (2007) menar att återkoppling minimerar den risken 

och säkerställer att individen uppfattade budskapet på samma sätt som vi. Exempelvis kan det 

enligt Steyn m.fl. (2011) underlätta att det råder ett “öppet dörrklimat” på företaget. Då menar 
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författarna att detta skapar en bättre relation mellan ledare och medarbetare och detta leder till 

att det skapas ett bättre informationsflöde mellan cheferna och medarbetarna.  

 

En kommunikativ ledare är en person som aktivt delar och söker feedback, som engagerar 

medarbetarna i beslutsfattande och ständigt söker dialog med sina medarbetare (Johansson 

m.fl. 2013). De olika delarna som en kommunikativ ledare praktiserar resulterar i olika 

positiva aspekter för medarbetare (Johansson m.fl. 2013). Tvåvägskommunikation är nyckeln 

till medarbetarnas engagemang för organisationen (Mazzei, 2014). Men (2014) menar att 

ledaren spelar en avgörande roll för den interna kommunikationen inom organisationen.  

 

2.2.7. Kommunikationskanaler 

Precis som Jacobsson & Thorsvik (2008) nämner finns det flera olika 

kommunikationskanaler. Muntlig kommunikation kan enligt Byrne & LeMay (2006) vara: 

samtal ansikte mot ansikte, telefonsamtal, personalmöten. De nämner också att organisationer 

använder sig av andra typer av kommunikationsmedel så som: e-post, anslag på hemsidor 

eller fysiska påminneslappar och andra notiser. 

 

Byrne & LeMay (2006) nämner att de olika kanalerna har olika kapacitet att föra fram rik 

information utan att det blir alltför omfattande för mottagaren att processa och ta till sig 

informationen. Fortsättningsvis menar Men (2014) att kommunikation som sker ansikte mot 

ansikte är mest uppskattat av medarbetare då det innefattar deras eget arbete eller 

arbetsuppgifter. Detta skapar en situation där sändaren kan använda kommunikation som har 

ett rikt innehåll eftersom mottagaren snabbt kan återkoppla om något inte förstås. I samma 

undersökning visade Men (2014) också att e-post är ett uppskattat kommunikationsmedel, då 

det är effektivt tidsmässigt och informationsmässigt samt att det snabbt går att återkoppla om 

något är oklart. E-post var också populärast vid brådskande nyheter, då detta är tidseffektivt 

och cheferna kan nå en större målgrupp än vid enskilda personliga samtal.   

 

Till skillnad från Men (2014) visade Byrne & LeMay (2006) att “lean media”, vilket kan vara 

anslagstavlor, notiser, e-post och kvartalsmöten, är de mest uppskattade 

kommunikationskanalerna vid brådskande nyheter angående själva organisationen. Byrne & 

LeMay (2006) kom i sin forskning fram till att medarbetarna uppskattar olika 

kommunikationskanaler beroende på vad det är för information som ska framföras. Om 

informationen handlar om nyheter rörande företaget uppskattar medarbetarna “lean media”. 

Om informationen istället handlar om individens jobb uppskattades rikare 

kommunikationskanaler, såsom ansikte mot ansikte och telefonsamtal, betydligt mer.   

 

Snyder & Lee-Partridge (2012) menar att val av kommunikationskanal hos medarbetare i ett 

team bygger på fyra olika anledningar. Det ska vara enkelt att använda, det ska vara 

tillgängligt, tillförlitligt och kunna dokumenteras så att man har möjligheten att gå tillbaka för 

att se vad som sades. Mazzei (2010) menar också, i sin slutsats, att omvärldens och 

organisationers kommunikationsteknologi har förändrats mycket. Hon beskriver att de yngre 

individerna effektivt använder den nya kommunikationstekniken, som förändras allt snabbare, 

vilket gör att de tar med dessa metoder till verksamheternas dagliga arbete.     
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2.3.Modell 

 
Figur 5. Komplett egen modell 

Modellen illustrerar den form av det delade ledarskapet som Döös (2013) benämner 

samledarskap, där ledarna har gemensamt ansvar och befogenheter. Vilket innebär att båda 

ledarna kommunicerar med de anställda. Relationen mellan ledarna är av stor betydelse för 

hur kommunikationsklimatet utformas. Övre delen av modellen visar hur cheferna inom det 

delade ledarskapet arbetar och kommunicerar med varandra, se horisontella pilar i figur 5. Det 

krävs, enligt Bharadwaj (2014), att ledarna hittar ett sätt att kommunicera för att sända så 

tydliga budskap till varandra som möjligt, då detta, enligt Weick & Ashford (2001), påverkar 

organisationens kommunikationskedja.  

 

För att ledarna sedan ska stimulera medarbetarna att få samma syn på organisationens mål och 

visioner, kräver det att ledarna skapar interna kommunikationsstrategier som kan genomsyra 

hela organisationen (Johansson m.fl. 2013), se blå snett vertikalt gående pilar i figur 5. Den 

interna kommunikationsstrategin består bland annat av: kommunikationskanaler, 

tvåvägskommunikation, återkoppling/feedback, “öppet dörrklimat” (Jacobsen & Thorsvik, 

2008). Kommunikationskanaler som cheferna använder för att kommunicera med varandra 

och med sina medarbetare är varierande. Det kan exempelvis vara E-post, telefonsamtal, 

SMS, ansikte mot ansikte, broschyrer, “post-it-lappar”. Men (2014) och Byrne & LeMay 

(2006) menar att de flesta chefer och medarbetare helst kommunicerar ansikte mot ansikte, då 

denna kommunikationskanal har kapacitet att föra fram rikast information. De menar att 

kommunikation som sker ansikte mot ansikte innehåller mindre brusstörningar, som, enligt 

Weaver (1949), kan försvåra mottagarens tolkning av informationen. 
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Men (2014) skriver att muntlig kommunikation underlättar för tvåvägskommunikation då det 

snabbt går att återkoppla på det den andra individen säger. Fortsättningsvis menar Steyn m.fl. 

(2011) att chefer behöver arbeta med tvåvägskommunikation för att medarbetarna ska få 

samma förståelse för organisationens visioner och mål. För att det ska fungera behöver 

medarbetarna snabbt kunna återkoppla på den information som cheferna förmedlar för att 

skapa en förståelse av informationsinnehållet (Steyn m.fl. 2011). Steyn m.fl. (2011) menar att 

det skapas ett bättre informationsflöde, inom företaget, om cheferna försöker att ha ett “öppet 

dörrklimat” där medarbetarna vågar komma med återkoppling. Dock är det inte alltid möjligt, 

då chefer i många fall upplever en problematik i informationshanteringen. De hinner inte 

alltid behandla allt utan missar ibland viktig information (Robson & Tourish, 2005). 

 

Med modellen vill vi visa hur det delade ledarskapet och den interna kommunikationen 

samspelar, samt använda den som stöd vid analysprocessen.  
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3. Metod 

I en studie bör forskaren ha ett strukturerat tillvägagångssätt i undersökningen för att 

kunskapen ska vara trovärdig och för att ge möjlighet till att replikera studien (Bryman & 

Bell, 2013). Nedan beskrivs tillvägagångssättet för vår studie mer detaljerat. Diskussioner 

kommer att föras kring den valda forskningsmetoden. 

3.1.Undersökningsdesign 
Under tidigare kurser framkom det i artiklar och läroböcker att delat ledarskap har blivit ett 

populärt inslag inom organisationer och ledning. Valet av tidigare forskning inom delat 

ledarskap föll på Marianne Döös, som är ledande i Sverige inom området. Vår studie kommer 

precis som hennes omfattande studier vara riktad mot svenska företag, vilket gör det 

intressant att relatera hennes forskning med vår studie. I hennes studier nämner hon att ett 

problem inom det delade ledarskapet är att det lättare kan uppstå dubbla och diffusa budskap 

mellan ledare och medarbetare, då ledarna är två. Detta intresserade oss eftersom vi tidigare 

har studerat kommunikation och ledarskap i organisationer under vår studietid. Valet föll då 

på att försöka formulera ett problem inom delat ledarskap och kommunikation.  

 

Därefter valde vi att formulera en frågeställning för att kunna ha en riktlinje för hela arbetet. 

Den handlade först om hur ledarna inom det delade ledarskapet arbetade med 

kommunikationen för att minska risken för dubbla och diffusa budskap. Dock valde vi senare 

att använda tydliga budskap istället för diffusa och dubbla då vi, tillsammans med vägledning 

från handledaren, ansåg att de senare var svårare att precisera och operationalisera än tydliga 

budskap. Majoriteten av kommunikationsforskningen handlar också om hur företag och ledare 

ska arbeta för att effektivisera organisationens arbete med kommunikation som ett verktyg, nå 

sina anställda lättare, få anställda engagerade osv. Det gjorde att vi lättare kunde koppla vår 

studie till tidigare forskning. För att underlätta vårt arbete konstruerade vi en egen modell, se 

figur 5, som på ett överskådligt sätt visade vad vi ville utforska.  

 

Den var sedan med och låg till grund för intervjuguiden. Då vi utformade vår intervjuguide 

tog vi med de tre huvuddelarna från modellen, det delade ledarskapet, kommunikationen 

mellan ledarna och kommunikationen mellan ledarna och medarbetarna. Genom modellen vill 

vi på ett bildligt och ett skriftligt sätt tydliggöra vad vi vill studera och hur vi använder de 

redan befintliga teorierna. Vi operationaliserade det delade ledarskapet som illustreras i den 

övre delen av modellen och utformade frågor kring ansvarsområde, befogenheter och 

relationen mellan ledarna. Sedan utformades frågor kring kommunikationen mellan ledarna 

som även detta kopplas till den övre delen av vår modell, där båda ledarna sänder och erhåller 

information. Frågorna rörde kommunikationskanaler och hur kommunikationen fungerar 

mellan ledarna för att kunna urskilja om de använder sig av tvåvägskommunikation och hur 

den horisontella kommunikationen mellan ledarna fungerar.  

 

Sista delen i intervjuguiden är utformad efter den nedre delen i modellen som visar 

kommunikationen mellan ledarna och medarbetarna, alltså den vertikala kommunikationen. 

Även här studeras kommunikationskanaler och tvåvägskommunikation, sedan utformades 

frågor för att kunna studera den formella och informella kommunikationen i verksamheten. 
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Intervjuguiden följer alltså delarna i vår modell och modellen är i sin tur vår avbildning av 

den teoretiska referensramen.  

 

Studierna vi har läst har påverkat oss under arbetets gång då resultatet av dem hela tiden har 

funnits med vid reflektioner och utformningen av arbetet. De har påverkat oss genom att vår 

tolkning av empirin bygger på redan befintliga teorier, en konsekvens av det är att vi 

möjligtvis har missat någon intressant fråga som kunnat leda till andra resultat än vad denna 

studie gjorde. Vi ville dock arbeta på det här sättet eftersom studiens syfte inte var att utforma 

nya teorier, utan hitta mönster och undersöka organisationer utifrån redan befintliga teorier. 

Med denna deduktiva ansats menar Bryman & Bell (2013) att slutsatser som arbetet når fram 

till skall kunna härledas till teorier. Fördelen med det är att vår empiri insamling då kan 

analyseras utifrån redan befintliga teorier och diskuterats utifrån vår specifika kontext.  

 

Precis som Bryman & Bell (2013) nämner styr forskningsfrågan/ frågeställningen 

litteratursökningen, påverkar vilka data vi ska samla in och hur det ska samlas in, för att sedan 

påverka analysen osv. Under arbetets gång har forskningsfrågan formulerats om, bland annat 

beroende på storleken på de valda företagen. Den mindre storleken på företagen förde oss in 

på forskning kring horisontella organisationer, samtidigt som vår litteratursökning på de 

grundläggande artiklarna inom kommunikation och delat ledarskap fortfarande har varit 

relevanta.  

 

För att besvara forskningsfrågorna behövdes förståelse för hur cheferna arbetar i det delade 

ledarskapet och hur deras kommunikation fungerar. Därav valde vi att intervjua våra 

respondenter med ett antal öppna frågor vilket är en typ av kvalitativ metod (Gratton & Jones, 

2010). Eftersom syftet med vår studie krävde komplexa frågor för att förstå ett fenomen var 

en kvalitativ metod mer lämplig än en kvantitativ. Kvalitativa forskningen analyserar känslor, 

tankar och erfarenheter inom ett visst område, vilket den kvantitativa inte gör (Gratton & 

Jones, 2010). Metoden ger forskaren möjlighet till att förstå händelser och handlingar utifrån 

studieobjektens perspektiv och studien blir forskarens tolkning av den insamlade empirin 

(Bryman & Bell, 2013). 

  

Vi har, vid datainsamling från tidigare litteratur, försökt att använda förstahandskällor i största 

möjliga mån, för att undvika tolkningar från andra forskare. Dock har detta inte alltid varit 

möjligt då vi inte har fått tag i förstahandskällorna. Vi har då istället använt flera 

andrahandskällor för att få fram liknande uppfattning, som den ursprungliga tesen. Gällande 

samtliga teser och teorier har vi försökt att alltid få med mer än en forskares studier, för att på 

det sättet få en större förståelse inom det berörda ämnet. Marianne Döös medverkar som 

forskare inom stora delar av det svenska forskningsmaterialet som finns angående delat 

ledarskap. Vi har därför använt flera olika studier som hon medverkat i, men senare även 

funnit och tagit del av andra forskares studier inom ämnet delat ledarskap, för att få mer 

djupgående beskrivning av området. På samma sätt har vi också arbetat kring våra källor 

rörande kommunikationsforskning.   
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3.2.Urval 
Ett subjektivt urval, som vi använde oss av, gjorde att vi kunde nå precis den målgrupp vi 

strävade efter. På liknande grunder kan det även argumenteras för att vi använde oss av ett 

målstyrt urval, att vi har valt urvalet efter den specifika sociala kontexten som vårt syfte 

grundar sig på. Andra fördelar med de typerna av urval är precis som Bryman & Bell (2013) 

nämner, att de går snabbt, är billiga och enkla. Vilket är att föredra vid skrivandet av en C-

uppsats. Samtidigt gör ett subjektivt urval att hela populationen inte har samma möjlighet till 

att vara med i studien, vilket sänker studiens generaliserbarhet. Vi inledde urvalsprocessen 

med att undersöka vår bekantskapskrets. Vi frågade företagsledare runt om i Örebro, som vi 

kände sedan tidigare, om de kunde ge tips på företag som har ett delat ledarskap. 

Tillgängligheten tillsammans med att vårt urval stämde överens med studiens syfte och våra 

forskningsfrågor förde oss in på två mindre företag inom restaurangbranschen som båda hade 

ett delat ägarskap och ett delat ledarskap. Anledningen till att vi valde två företag, istället för 

ett, var att säkerställa att vi skulle få tillräcklig empiri. Vi hade inget behov av att ta kontakt 

med fler företag för att besvara studiens syfte.   

 

Innan valet fastställdes säkerställde vi att de båda företagen arbetade i liknande typ av delat 

ledarskap. De kriterierna vi hade för det delade ledarskapet var att ledarna skulle ha 

gemensamt ansvar för företagets drift och personal. Detta gjordes för att kunna analysera de 

båda organisationerna med utgångspunkt från vårt syfte. Med alla kvalitativa studier är det 

svårt att använda sig av sannolikhetsurval, eftersom det kräver ett omfattande arbete med att 

kartlägga populationen man strävar efter att undersöka (Bryman & Bell, 2013). Därav 

använde vi oss av ett icke - sannolikhetsurval i vår studie. 

3.3.Sökvägar 
Böcker har vi antingen erfarenhet av från tidigare studier och eller sökt innan och under 

arbetets gång. Vi har gått till Örebro universitetsbibliotek för att söka och låna böcker. Sökord 

vid lån av böcker på biblioteket har varit: 

Delat ledarskap, kommunikation, kommunikation i organisationer, organizational 

communication, the functions of the executive, hur moderna organisationer fungerar, 

handbok i kvalitativ analys, förändringar som tillstånd, den institutionella omvärlden, 

företagsekonomiska forskningsmetoder, research methods for sports studies, 

ledarskapsboken. 

 

Artiklarna har vi hittat genom att använda Örebro universitetsbibliotekets sökmotor på 

websidan. Sökvägar till artiklar har varit: www.oru.se (sökning) “Summon”, vilket är Örebro 

universitets egen sökmotor. I Summon finns flera databaser samlade och personer med 

anknytning till Örebro universitet, då främst studenter och lärare, utnyttjar den för 

litteratursökningar. 

Fortsättningsvis gjordes ett val av översta sökresultatet för att sedan trycka på ”klicka här för 

att söka i Summon”. Väl inne i sökmotorn Summon markerades ” fulltext, peer-review och 
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tidskriftsartiklar” i den vertikala vänsterspalten. Detta för att säkerhetsställa att vi hittade 

vetenskapligt granskade artiklar. 

 

För att hitta artiklar har vi använt sökord: 

“Communicative leadership, shared leadership, internal communication, Different media for 

organizational communication: Perception of Quality and satisfaction, Putting co-workers in 

the limelight: New challenges for communication professionals, symmetrical communication, 

internal communication, Managing internal communication, technology and communication, 

communication channel, managerial strategies firms, Tengblad”. 

 

Vi har också hittat och använt artiklar som vi istället har tagit från Google Scholar. Sökvägar 

har varit: www.google.se (sökning) “scholar” och sedan valt översta sökresultatet. Väl inne i 

sökmotorn har vi letat efter artiklar som varit citerade i flertalet tidigare studier. 

Artiklar via google scholar sökord: 

    ”Delat ledarskap, shared leadership, kommunikationen om företagets strategi, The 

Mathematical Theory of Communication, delat ledarskap, Att dela ledarskap, delat ledarskap 

– framtidens ledarskap?”.   

Resterande artiklar har vi hittat genom sökning i referenslistor i redan funnen litteratur. 

3.4.Intervjuer 

3.4.1.  Intervjuguide 

Som forskare kan man välja olika typer av intervjuer som varierar i struktureringsgrad 

(Bryman & Bell, 2013). Vi utformade en intervjuguide med öppna frågor där respondenterna 

hade friheten att själva utforma svaren, vilket leder till oförutsedda svar och reaktioner 

(Bryman & Bell, 2013). Vi använde oss av ett vardagligt språk för att respondenterna så 

enkelt som möjligt skulle förstå våra frågor. Frågorna hade vi i en viss ordning i 

intervjuguiden, men de kom inte i samma ordning under intervjuerna utan det justerades efter 

hur samtalen löpte. Vi ställde även följdfrågor under intervjuerna för att få djupare svar. Vi 

liknar vår intervjumetod med det som Bryman & Bell (2013) kallar en semi-strukturerad 

intervju eller halvstrukturerade som Fejes och Thornberg (2009) benämner det. 

 

Vi valde att dela upp vår intervjuguide i fyra olika delar. Den första delen var 

introduktion/bakgrunds- frågor, för att kunna lära känna respondenten, företaget och få igång 

ett bra samtal. Den andra delen handlade om det delade ledarskapet. Där hade vi frågor med 

koppling till vår teoretiska referensram om just det delade ledarskapet. Detta för att försöka 

identifiera det delade ledarskapet och få en bild av hur cheferna arbetar samt hur det arbetet 

fungerar. I del tre, kommunikationen mellan ledarna, är de flesta frågorna utformade med 

grund i den teoretiska referensramens del som handlar om kommunikation. Frågorna berör 

den interna kommunikationen mellan ledarna där vi undersökte hur de kommunicerade med 

varandra och hur det fungerade. De avslutande frågorna handlar om beslut. Den delen av vår 

intervjuguide hade vi med för att kunna dubbelkolla hur deras delade ledarskap fungerar i det 

dagliga arbetet gällande befogenheter, som vi tog upp i del två. Som Bryman & Bell (2013) 

skriver är det bra att variera frågandet med hjälp av olika slags frågor kring samma område 
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men i olika typer av företeelser för att få uttömmande svar. Frågorna om besluten var även till 

för att se hur kommunikationen mellan ledarna fungerar och om det fanns något 

tillvägagångssätt eller strategi som kunde ligga till grund för framförandet av tydlig 

information och tydliga budskap, till medarbetarna. Den fjärde och sista delen, 

kommunikationen från ledarna ut till medarbetarna, är även den utformad med grund i den 

delen av vår teoretiska referensram som handlar om kommunikation. Här ville vi få fram hur 

cheferna arbetar med kommunikationen i den dagliga verksameten. Vår intervjuguide är 

således utformad efter vår modell (se figur 5) och baserad på tidigare litteratur som vi har läst 

och redogjort för i vår teoretiska referensram, vilket har lett till att vi som forskare har styrt 

studiens riktning.    

 

Vi hade en typ av intervjuguide till cheferna och en annan till medarbetarna (se bilaga 1 och 

2) båda innehöll de fyra delarna, bakgrund/intro, det delade ledarskapet, kommunikationen 

mellan ledarna och kommunikationen mellan ledarna och medarbetarna. De båda 

intervjuguiderna hörde samman för att vi skulle kunna jämföra om cheferna och medarbetarna 

hade samma uppfattningar. Det var dock svårt för medarbetarna som vi intervjuade att svara 

på frågorna kring delen om hur deras ledare kommunicerar med varandra. De kunde inte veta 

i detalj hur detta arbete sker men vi fick ändå en bild av hur medarbetarna upplever att det 

arbetet fungerar, vilket var syftet med dessa frågor för att få en utbredd bild av ledarnas 

arbete. 

3.4.2.     Genomförandet av intervjuer 

Andra aspekter som är av betydelse för att göra en bra intervju, som vi har tagit med oss från 

Bryman & Bell (2013) är att innan intervjun bekanta oss med miljön där respondenterna 

arbetar, samla bakgrundsfakta och vara insatta i ämnet. Vi besökte restaurangerna innan 

intervjuerna dels för att presentera oss för respondenterna och boka tid, dels för att se till att 

det fanns bra lokaler för att genomföra intervjuerna. 

 

Innan intervjuerna med våra respondenter genomförde vi två pilotintervjuer. En intervju med 

intervjuguide 1 för ledarna och den andra med intervjuguiden 2 för medarbetarna. Detta 

beskrivs av Gratton & Jones (2010) som fördelaktigt eftersom vi som intervjuar blir bättre 

förberedda på att intervjua, samtidigt som intervjuguidens funktionalitet prövas. Vid 

pilotintervjuerna närvarade vi alla tre och intervjun utfördes med en tränare i ett fotbollslag 

för att testa intervjuguide 1. Han arbetar i ett delat ledarskap med sitt lag och det är i samma 

lag som vi även valde att intervjua en spelare för intervjuguide 2. Intervjuerna var överlag bra, 

några nya frågor utvecklades och lades till i intervjuguiden. Vi utformade därefter vår 

checklista att ha med till kommande intervjuer för att inte missa viktiga ämnen i intervjuerna. 

Intervjuerna med våra respondenter på de båda företagen ägde sedan rum på restaurangerna 

men i en avskild lokal, utan annan personal och gäster. Vi intervjuade personerna var för sig 

och intervjuerna varade mellan tjugo minuter upp mot en timme. Vid intervjuerna var två av 

oss som skriver denna C-uppsats närvarade. En av oss höll i intervjun och den andra hade med 

sig checklistan med punkter som prickades av allt eftersom, samt ställde följdfrågor i 

intervjuerna för att vi inte skulle missa något. 
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Innan intervjun startade förklarade vi syftet med studien och berättade att svaren i intervjun 

ska behandlas konfidentiellt. Under intervjun försökte vi som intervjuare visa hänsyn så att 

respondenten fick tala till punkt och ha betänketid. Vi var flexibla under intervjun och 

relaterade till vad som tidigare hade sagts för att kunna utveckla nya följdfrågor. Följdfrågor 

och intressanta ämnen som kom upp under intervjuerna antecknade vi och använde sedan 

dessa till de andra intervjuerna. Vi fick således mer information och djupare svar för varje 

intervju. Detta kan liknas med det som Bryman & Bell (2013) skriver att vid kvalitativ 

forskning börjar analysen redan vid insamlingen av empirin och detta ser vi som en fördel i 

vårt arbete. 

 

Vår tanke från början var att intervjua båda cheferna på respektive arbetsplats samt två 

medarbetare. Vi valde att först intervjua respondenterna i respektive företag i ordningen chef-

medarbetare-chef-medarbetare. Genom det ville vi arbeta iterativt mellan teori och empiri för 

att på det sättet kunna utveckla följdfrågor och därmed få mer givande svar. Denna ordning 

följde vi men inom företag B intervjuade vi tre medarbetare, eftersom vi kände att vi behövde 

mer empiri än vad vi fick fram av de två första intervjuerna. Vi har valt att intervjua 

medarbetare från mer än en enhet i de båda företagen för att få en så omfattande bild som 

möjligt. 

 

Våra intervjuer är inspelade på två mobiltelefoner och sparade både i telefon och dator. Tredje 

personen som inte var närvarande under intervjun fick transkribera intervjuerna för att således 

också kunna ta del av det som sades. Att transkribera intervjuerna underlättade även analysen 

då vi enkelt kunde gå in i texterna och läsa. Transkriberingarna gör även att andra forskare 

kan gå in och läsa dem för att granska materialet (Bryman & Bell, 2013). 

3.4.3.  Kritik intervjuer 

Det finns risker med att använda sig av intervjuer då personen som blir intervjuad kan välja 

att svara som den tror att intervjuaren vill att den ska svara. Vi valde således att inte dela ut 

frågorna innan intervjuerna till våra respondenter för att undvika att de skulle hinna tänka allt 

för mycket på svaren. Kvalitén på de data som har samlats in styrs av svaren och görs det 

endast två intervjuer kan kvalitén på det insamlade materialet bli bristfälligt (Gratton & Jones, 

2010). Därav valde vi, som tidigare nämnt, att intervjua ytterligare respondenter, i det här 

fallet medarbetarna i företaget. Vid intervjuer löper forskaren även en risk att själv omedvetet 

påverka det empiriska materialet i form av subjektiva åsikter, till exempel vid 

tolkningstillfället eller under analysarbetet som börjar redan vid intervjuerna. Således är det 

väldigt fördelaktigt att transkribera intervjuerna eftersom en tredje part då kan gå tillbaka och 

kontrollera tolkningen (Gratton & Jones, 2010). 

3.5.Sammanställning av empiri och analys 
I analysarbetet av den insamlade empirin har vi tolkat och hittat mönster baserat på vår 

tidigare litteratur som vi har läst och vårt teoretiska intresse. Resultatet sammanställde vi 

genom att sortera svaren utifrån intervjuguidens frågor när vi hade alla intervjuerna 

genomförda och transkriberade. 
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Detta arbete skedde stegvis enligt följande: 

1. Alla tre gick igenom transkriberingarna var för sig och bekantade oss med materialet. 

 

2. Vi läste sedan våra transkriberingar igen och markerade relevanta delar i svaren som 

besvarade våra frågor i intervjuguiden för att reducera texten och få fram det som intervjun 

egentligen handlade om. Enligt Bryman & Bell (2013) lönar det sig inte att skriva ut material 

som inte är kopplade till forskningsfrågorna. 

 

3. Vi klippte sedan ut dessa svar och klistrade in i ett gemensamt dokument i datorn för att få 

en sammanfattning av intervjuerna. De delarna vi klippte ut sorterade vi sedan efter de delarna 

som intervjuguiden bestod av. De tre första stegen gjorde att vi kunde säkerställa att vi hade 

samma tolkning av empirin. 

                                                               

4. Vi jämförde de svar som vi hade valt från intervjuerna med cheferna och sedan gjorde vi 

samma sak med svaren från medarbetarna. Detta gjorde vi med företagen var för sig, företag 

A och sedan företag B. När vi hade en bild av vår uppfattning valdes det materialet ut som vi 

kunde relatera till tidigare litteratur från vårt teoretiska referensramverk. Detta menar Bryman 

& Bell (2013) är fördelaktigt och underlättar vid analys av kvalitativ data. Det gjorde att vi 

fick den data vi behövde för att svara på våra forskningsfrågor och vårt syfte. 

 

5. Vi sammanställde sedan data som vi valt ut under respektive delar från intervjuguiden, 

alltså introduktion/bakgrund, det delade ledarskapet, kommunikationen mellan ledarna och 

kommunikationen mellan ledarna och medarbetarna. Då kunde vi sedan identifiera om 

respondenterna hade pratat om samma saker och gett liknande svar och sammanfatta dessa till 

kortare formuleringar som gav en representativ bild av svaren som vi har fått. Vi ville på ett 

sammanhängande sätt beskriva hur cheferna arbetade i det delade ledarskapet och hur arbetet 

med kommunikationen fungerade/såg ut, för att kunna svara på våra forskningsfrågor. 

Eftersom intervjuguiden är utformad med hjälp av vår teoretiska referensram, som i sin tur är 

framtagen för att kunna matcha syftet och våra forskningsfrågor, använde vi delarna/frågorna 

i intervjuguiden vid vår sammanställning. Vår sammanställning hade stöd från citat i våra 

intervjuer och de citat som kunde göra sammanställningen tydligare använde vi i vårt 

redovisade resultat.  

 

6. Resultatet har vi redovisat i denna uppsats genom att presentera företag A först och sedan 

företag B. Presentationen av empirin har vi gjort genom att följa intervjuguiden och dess 

frågor och svar. Från den första delen, introduktion/bakgrund, har vi dock endast använt oss 

utav de data som behövdes för att kunna ge en bakgrundsbeskrivning av företagen. 

Vi har valt att redovisa chefernas svar för sig och de anställdas svar efter. Då kan man som 

läsare lätt jämföra svaren. Vi har även, som tidigare nämnt, tagit med citat i resultatet så att 

läsaren själv kan tolka den data vi har samlat in. Att följa intervjuguiden vid presentation av 

empirin ger struktur i uppsatsen och citat styrker vår tolkning av empirin och ger fältet en röst 

(Bryman & Bell, 2013).  Citat är hämtade från alla våra respondenter och är valda eftersom de 

citaten ger oss svar på våra forskningsfrågor, andra citat som rör annat än studiens syfte är 

inte redovisade. Citaten har vi skrivit i ett mer läsvänligt språk. Att använda citat gör att 
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resultatet stärks och läsaren kan själv tolka vad som har sagts. Vi har tagit bort ord som mmm, 

ah, eh, öh och så vidare men vi har inte ändrat något annat eller innebörden av meningarna. I 

och med att vi har tagit bort vissa ord påverkar det tolkningen som läsaren kan göra.  

För att stärka anonymiteten i vår studie har vi valt att ge cheferna fiktiva namn. I företag A 

gav vi cheferna namnen Anton och Albin och cheferna i företag B namngav vi Björn och 

Benny. Genom att använda namn blir texten mer läsvänlig. Övriga respondenter i studien 

benämns som medarbetare/medarbetarna. 

 

7. Under rubriken analys i denna uppsats har vi sedan diskuterat kring resultatet med dess 

likheter och skillnader vi hittade från chefernas och medarbetarnas svar. Vi har även jämfört 

företagen med varandra och diskuterat detta. Därefter har vi analyserat vår empiri med vår 

teoretiska referensram och fört en diskussion utefter samma delar som intervjuguiden är 

uppdelad i. Vi diskuterar dock inte den första delen i intervjuguiden, introduktion/bakgrund, 

då den delen inte är relevant för att besvara våra forskningsfrågor i studien. 

Detta analysarbete liknar vad Fejes & Thornberg (2009) kallar för en konstant jämförande 

analys och de skriver vidare att teorin då har samexisterat med analysen, vilket är fallet i vår 

studie, och de menar att teorin då förklarar de resultat som har analyserats fram. Att som 

forskare analysera data var för sig först och sedan tillsammans, alla tre, jämföra och diskutera 

fram skillnader och likheter, som vi har gjort, är ett fördelaktigt arbetssätt när man är flera 

som skriver en uppsats för att få en uttömmande analys menar Fejes & Thornberg (2009). 

3.6.Metodreflektion 
Begreppen validitet och reliabilitet är framtagna för kvantitativ forskning och därför inte 

särskilt användbara vid kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2013). Därför har Guba & 

Lincoln (1994) (i Bryman & Bell, 2013) tagit fram fyra andra begrepp som bör diskuterats 

gällande en kvalitativ studies trovärdighet. Dessa fyra begrepp är tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering eller bekräftelse. Dessa är viktiga att diskutera 

och ha i beaktande eftersom de ligger till grund för hur vår studie uppfattats och betraktas av 

läsaren. 

 

Företagen och den sociala verkligheten som vi beskriver är direkt tagen från de svar som våra 

respondenter har gett. Transkriberingen av intervjuerna har även skickats till var och en av 

respondenterna för att verifieras, vilket samtliga har gjort. Detta kallas respondentvalidering 

och är ett sätt att öka tillförlitligheten för studien (Bryman & Bell, 2013). Förutom 

tillförlitligheten ökar den också studiens trovärdighet eftersom den transkriberade empirin har 

bekräftats av respondenterna. Med hjälp av citaten som har redovisats påvisar vi också att 

empirin som vi har beskrivit stämmer, vilket ökar studiens tillförlitlighet.    

 

Med de beskrivningar av vad vi menar med delat ledarskap och intern kommunikation samt 

den tydliga identifieringen av hur detta brukas inom våra studieobjekt menar vi att en 

överförbarhet till andra sociala kontexter är möjlig. Detta skall ej förväxlas med att resultatet 

går att generalisera, men absolut jämföras med framtida studier som inriktar sig på samma 

sociala kontext. Vår sociala kontext är mindre organisationer som styrs genom delat 
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ledarskap. Framtida studier som inriktar sig på intern kommunikation inom mindra 

organisationer med detta styrelsesätt, kan relatera våra slutsatser till deras studier. För att 

jämföra olika studier krävs det alltså att de går att sätta in i liknande sammanhang. Vilket ger 

en möjlighet till överförbarhet.    

 

Genom en så väl detaljerad uppsats som möjligt samt genom en så beskrivande metoddel som 

möjligt strävar vi efter ett så pålitligt arbete som möjligt. Men pålitligheten precis som 

konfirmeringen eller bekräftelsen är egentligen svåra för oss att verkligen säkerställa. Att vi 

inte medvetet har låtit våra personliga värderingar ha påverkat resultatet och slutsatsen är 

förhoppningsvis uppenbart, men precis som vid all kvalitativ forskning finns det alltid rum för 

tolkningar och uppfattningar. Pålitligheten har vi i alla fall stärkt genom att utförligt förklara 

samtliga delar av uppsatsen. Till exempel hur problemformuleringen växt fram, hur val av 

respondenter utfördes och hur intervjuerna utformades och genomfördes. När vi beskriver 

detta stärkts pålitligheten eftersom läsaren då kan sätta sig in i hur vi författare gick tillväga 

under samtliga delar av studien. Desto större del av studien vi lyckats redovisa för läsaren, 

desto mer pålitlig blir studien. Konfirmeringen eller bekräftelsen menar Guba & Lincoln 

(1994) (i Bryman & Bell, 2013) är granskarens uppgift att värdera. Eftersom vi har utgått från 

teorin, och precis som beskrivit utförligt ovan, analyserat och diskuterat samt dragit slutsatser 

av vår empiri med hjälp av teorin, menar vi på att studiens validitet höjs.   
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4. Resultat 
I resultatet nedan presenteras vår insamlade data från de båda företagen. Först presenterar 

vi svaren från företag A och sedan företag B. Chefernas och medarbetarnas resultat 

presenteras var för sig. Resultatet inleds med en beskrivning av företaget, därefter följer 

ordningen våra teman från intervjuguiden, det delade ledarskapet, kommunikationen mellan 

ledarna och till sist kommunikationen mellan ledarna och medarbetarna. 

4.1.Företag A 

Bakgrund företag A 

Företag A startades år 2003 och har två chefer som båda två var med och startade upp 

företaget och öppnade två restauranger, som är belägna i centrala Örebro. De har totalt 15 

anställda i de båda restaurangerna. Den ena restaurangen är en lunchrestaurang, där det dock 

också går att beställa mat efter lunchtimmarna också. De erbjuder även en bar på kvällen. Den 

andra restaurangen är öppen från eftermiddagen till kvällen. Organisationen är platt, då 

cheferna arbetar tillsammans med de anställda samtidigt som de har ansvar för ekonomi, 

personalfrågor, drift osv. 

4.1.1. Chefsperspektiv  

Det delade ledarskapet 

De båda cheferna beskriver att de har tjänster som restaurangchefer. De har gemensamma 

befogenheter i företaget att fatta beslut och har ett gemensamt ansvar över vissa områden som 

exempelvis personalen och ekonomin. Det delade ledarskapet beskriver de till viss del som 

funktionellt uppdelat där de ansvarar för olika delar i det dagliga arbetet. 

 

”Man kan säga att det finns områden som man har gemensamt ansvar över som 

inte har med köket eller serveringen att göra utan har med hela företaget att göra, 

då får man ju prata igenom det. Sen vissa saker kan man bestämma lite mer själv 

liksom.” 

 

Denna uppdelning i arbetet har skett naturligt i och med att de känner varandra väl. De har 

arbetat ihop tidigare och vet om varandras olika kompetenser och intressen. De båda cheferna 

ses i stort sett varje dag på jobbet och de beskriver sin relation som om de vore två bröder. 
 

Kommunikation mellan ledare - ledare 

I och med att de ses i princip varje dag så pratar de med varandra dagligen. Skulle det vara att 

de inte ses någon dag hörs de oftast via telefon och SMS. Kommunikationen fungerar bra 

beskriver båda cheferna i och med att de kan ses så pass ofta.  

 

”...vi träffas mycket men sen så är det mycket på telefon. Vill jag något då vet jag 

att jag träffar honom om några timmar men är det viktigare så måste jag ringa. 

E-post använder vi men inte till varandra det är helt onödigt.” 
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Det som beskrivs som lite problematiskt är att de har två olika enheter att sköta vilket gör att 

arbetet ibland kan kännas lite rörigt. De beskriver att ansvarsfördelningen hade kunnat vara 

lite mer tydlig för det hade underlättat arbetet.  

 

”...vi skulle behöva bli bättre på det. Att göra ansvarsområdena tydligare. Både 

för vår skull och för medarbetarnas.” 

 

Kommunikationen är alltid rak och ärlig vilket de förklarar med deras goda relation till 

varandra. Detta underlättar arbetet och de säger att det förmodligen inte hade varit lika enkelt 

om de endast hade en arbetsrelation till varandra. Deras tillit och ärlighet till varandra 

beskrivs som en styrka i deras arbete.  

 

”...att vi är lite som syskon, för är det bara arbetsrelation så brukar man inte vara 

så rak.” 

 

När det gäller beslut så tar de mindre beslut i det dagliga arbetet hela tiden. Dessa tas inom 

deras olika ansvarsområden då de inte rådfrågar varandra. Gäller det lite större beslut träffas 

de och pratar igenom det hela. 

 

”Det är inte så att vi har styrelsemöte så, men att vi liksom kan ha stora listor 

som vi går igenom.” 

 

Gäller det ekonomiska frågor tar de oftast hjälp av andra med mer kunskap inom området. 

Vissa beslut skjuter de på när de inte känner att de har tid att sätta sig ner och diskutera med 

varandra när det är stressiga perioder på jobbet. 

 

”Man kan säga att just nu är det ganska mycket som vi skulle behöva ta beslut om 

men vi struntar i det för det är just den perioden som det är nu. Och vi skjuter 

fram det till en lugnare period.” 

 

Kommunikationen mellan ledare - medarbetare  

Företaget beskrivs som en platt organisation där cheferna träffar sin personal nästan dagligen i 

och med att de arbetar ihop. Är det något de behöver ta upp kan de oftast ta det direkt. 

 

”Vi är ju medarbetare tillsammans med dom.” 

 

”Vi försöker ha det familjärt, att det ska vara som en liten familj.” 

 

De dagar som cheferna är lediga har de ändå kontakt med sin personal via telefon eftersom de 

alltid är välkomna att ringa, vilket de gör, och ställer frågor om lite vad som helst. De hörs 

även på SMS men då är det mer bara någon hälsning. Kommunikationen till medarbetarna 

fungerar bra. Vilket de förklarar med de båda chefernas goda relation. 
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”Det är inte så att man alltid vill samma saker men vi är alltid sams och vi vill 

båda att alla ska ha det bra, för har alla det bra så har även gästerna det bra. Sen 

vill vi vara kvar här ganska länge till, kanske tio år till, då är det viktigt att vi har 

det bra allihop.” 

 

De beskriver även att de ständigt har kommunikation med sina medarbetare, både när de är på 

plats och jobbar och när de är lediga. Just tillgängligheten till cheferna menar de är viktigt för 

medarbetarna. Den ena enheten/restaurangen känner de dock att de gärna skulle vilja ha lite 

mer tid till. 

 

De upplever även att det hade varit bra med lite fler regelbundna möten med personalen. Det 

sker i dagsläget endast två gånger per år vilket gör att mötena oftast tar väldigt lång tid, upp 

mot tre timmar, och stor del av tiden blir mycket ''skitsnack''. Cheferna tror att det hade varit 

bra för medarbetarnas motivation och driv med fler möten och att alla hade börjat jobba mer 

åt samma håll i företaget. Som chef skulle man även känna sig tryggare med att personalen 

skulle stanna kvar om de har regelbundna möten där de kan ventilera med varandra. 

Anledningen till att de inte har fler möten beskrivs med att de oftast inte har tid. Samt att de 

träffar sin personal dagligen och tar sakerna direkt istället men de önskar ändå att ha mer 

kommunikation med alla medarbetarna tillsammans. 

 

”Det skulle vara mycket bättre om vi hade en halvtimma i månaden. Det hade 

varit perfekt. Eller kanske en timma per månad, det kanske hade varit ännu 

bättre.'' 

 

”Får man in möten så tror jag det blir lite bättre. Möten blir lite mer formellt där 

vi kan bestämma och komma överens.” 

 

När det gäller att kommunicera ut beslut till medarbetarna stora som små så sker detta på lite 

olika sätt eftersom de inte har några regelbundna möten. Ibland används lappar som sätts upp 

så att alla medarbetare kan se vad som har beslutats och ibland ges informationen till en utav 

medarbetarna som sedan för den vidare. Även i det dagliga arbetet kommunicerar cheferna 

ständigt med medarbetarna och försöker då sprida informationen. Något som kan bli bättre 

när det kommer till kommunikationen ut till medarbetarna är att alla anställda inte får 

informationen samtidigt, utan informationen går ut till den personalen som är på plats just den 

dagen. Det gör att informationen kan förvrängas innan den når resterande personal eftersom 

de får informationen av någon kollega och inte direkt ifrån någon utav cheferna.  

 

”Då det har blivit fel är ju när vi har sagt något till personalen som jobbar där 

och då, och den andra delen av personalen har fått höra det av någon annan som 

hört det av någon annan som har jobbat, då förvrängs det en del.”  

 

Många gånger tas beslut tillsammans med delar utav personalen i och med att de pratar med 

varandra när de arbetar. Det som kan vara lite krångligt är återigen att det är två olika enheter 

som cheferna har hand om. Detta tror de skulle bli ännu bättre om de sågs på regelbundna 
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möten istället. Möten skulle även göra arbetet med kommunikationen bättre då cheferna inte 

har någon rutin på återkoppling och att säkerställa att alla har tagit del utav information i 

arbetet. Detta upplevs ibland som problem, dock är det oftast små missar som har inträffat. 

Dubbla budskap har förekommit men inte gällande stora saker, det kan handla om priser och 

andra små saker. 

 

”Jag ska inte säga att vi säger olika saker ofta men ja det kan vara ändringar som 

inte har nått fram och sådana saker. Så det händer men det är inte så vanligt det 

är det inte.” 

4.1.2. Medarbetarperspektivet  

Det delade ledarskapet 

Båda cheferna är chefer för två restauranger, samtidigt som de själva arbetar aktivt i 

verksamheten, en som kökschef och den andra som sommelier ute i matsalen. Då de som sagt 

arbetar i olika delar i restaurangen så har de delat upp så den som arbetar i köket har koll på 

de ”bakre delarna” och ansvarar exempelvis för köket och råvarubeställningar. Den andra 

chefen som arbetar som sommelier och servitör och tar hand om de ”främre delarna” som 

innefattar att tillmötesgå kunderna med god service, sköta dryckesbeställningar, samt att han 

också ansvarar för de administrativa bitarna. 

 

”Ja men det blir en ganska naturlig uppdelning då [Albin] är ute i matsalen och i 

”Front of House” helt enkelt. Så han har alla dem bitarna vad det gäller det och 

lite mer av dem administrativa bitarna så. [Anton] är mer i köket vilket gör att 

han tar dem bakre delarna och då sköter han allt som har med köket att göra.” 

”Nej men det var nog från början. [Anton] är ju kock och [Albin] är sommelier 

och servitör och då blir det en ganska naturlig uppdelning så.” 

Detta visar att ledarskapet är tydligt uppdelat för medarbetarna, där cheferna har olika 

ansvarsområden men har samma befogenhet i slutändan. Medarbetarna beskriver också att 

ledarna ses varje dag och att det är nära vänner sedan flera år tillbaka.   

 

Kommunikation mellan ledare - ledare 

Medarbetarna upplever att cheferna kommunicerar, ansikte mot ansikte, med varandra för det 

mesta och att det sker dagligen då de allihop jobbar tätt inpå varandra. De upplever att 

cheferna kommunicerar på ett effektivt sätt med varandra och att de båda har koll på vad den 

andra gör, vilket gör att medarbetarna kan få svar snabbt även fast den ena chefen exempelvis 

inte är närvarande. 

 

”Ja med det är nog att det är alltid eller det är aldrig några konstigheter alltså är 

det någonting så kan vi alltid prata med båda två och att de alltid har full koll 

även om det är någonting som jag säger till [Albin] så kan jag ta upp den 
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konversationen sen med [Anton] och han är med i matchen på vad jag pratar om 

liksom.”  

Det enda som medarbetarna tycker ska förbättras är att en av cheferna ska stå på sig lite mer 

vid beslutsfattande, då han ofta ger sig i för den andra. Dock nämner båda att detta inte är 

något problem eftersom det sker vid mindre beslut och inte vid de större. 

Precis, som vi nämnt ovan, uppfattar medarbetarna att cheferna diskuterar igenom de flesta 

beslut mellan sig, exempelvis genom kortare lunchmöten. Medarbetarna berättar också att alla 

anställda får vara med och ta beslut och cheferna rådfrågar gärna medarbetarna vid 

vardagsbeslut och ofta också vid större beslut. 

 

”...vi gör nog rätt mycket gemensamt alltså talar om saker och ting med varandra 

om det är något vi ska förändra. Så att vi alla är med på vad som händer.” 

Kommunikation mellan ledare - medarbetare 
Medarbetarna berättar att de träffas och kommunicerar med cheferna dagligen i och med att 

det är en sådan liten verksamhet så jobbar alla i stort sett varje dag men olika tider. De 

berättar också att kommunikationen mellan cheferna och medarbetarna sker ansikte mot 

ansikte och om chefen som arbetar med de intervjuade medarbetarna mot all förmodan inte 

närvarade så kommunicerar de genom telefonsamtal eller SMS. Den andra chefen som arbetar 

i köket med kockarna använder sig mer av lappar där de skriver vad som behöver göras varje 

dag. Svaren visar att de olika delarna av organisationen var beroende av olika 

kommunikationssystem. 

 

”…dem i köket arbetar ganska mycket med missilistor, alltså ”to-does”, när dem 

kör en överlappning när andra ska komma och jobba på kvällen och det gör dem 

för sig själva också…” 

”…där de checkar av vad som behöver göras och sådär och är det något speciellt 

så kan de fylla i det och hur pass viktigt det är att göra och den biten också.” 

”Vi behöver väldigt sällan skriva lappar och sådär. Det är typ vid beställningar 

som behöver göras så skriver man ner det för att man ska komma ihåg det. Det är 

ju för ens egen skull också för att inte glömma saker liksom.” 

Medarbetarna beskriver också att kommunikationen fungerar bra och att det till stor del beror 

på att de har ett sådant ärligt och öppet kommunikationsklimat på arbetsplatsen. Medarbetarna 

känner att de kan prata med cheferna på ett mer privat plan och inte endast arbetsrelaterat. 

 

”…vårt team är så otroligt litet så vi är hela tiden samma människor som arbetar 

och är det någon som är ledig så är det, alltså det är samma i köket…vi måste 

prata med varandra och det handlar om privata bitar också och då blir det så 

himla enkelt att bara prata med varandra” 
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Medarbetarna menar även att cheferna har bra koll på vad den andre chefen gör även om de 

har en funktionell uppdelning, vilket underlättar mycket i situationer där det endast finns en 

chef på plats. 

 

”och är [Anton] sjuk och någonting speciellt skulle hända, något vi skulle behöva 

ta hand om jag och medarbetare eller jag, så skulle han nog ringa och så skulle 

han ringa och säga det och så kanske han skulle säga att du kan prata mer med 

[Albin] om det.  

Medarbetarna är mycket nöjda med kommunikationen och ser inte direkt något som kan 

förbättras. De menar att när de kommunicerar mycket ansikte mot ansikte med varandra så 

sker det oftast inte någon feltolkning eftersom de då hela tiden kan återkoppla direkt till en 

annan medarbetare eller till cheferna. Dock menar de att lappanvändandet ger större utrymme 

för feltolkningar vilket eventuellt skulle kunna bytas mot något annat kommunikationssystem 

eller mer muntlig kommunikation. Medarbetarna framför också att de eventuellt skulle vilja 

ha något mer personalmöte för att i lugn och ro kunna gå igenom frågor, beslut osv. som de i 

dagsläget oftast går igenom under arbetsdagarna, detta skulle också leda till att få bort mycket 

omtolkningar som kan uppstå när någon medarbetare ska vidarebefordra beslut som cheferna 

tagit till en annan medarbetare. 

 

”Optimalt vore kanske att ha två personalmöten…, så att man får någon form av 

överblick över vad som händer men inte så mycket mer än så för mycket mer än så 

berör inte oss.” 

”Jag tror att då blir det en gång när alla är med och som vi pratat om att alla är 

med men det kan ju också bli lite omformuleringar på vad som sagts från grunden 

tills det att det når sista man liksom. Och då tror jag att det kan vara bra att 

något möte sådär… och prata om det så alla är med och alla hör.” 

Restaurangens användande av muntlig kommunikation är så genomsyrat i större delen av 

verksamheten och det är ett bra öppet kommunikationsklimat, som medarbetarna tidigare har 

nämnt i intervjun. Detta ligger till grund för användningen av tvåvägskommunikation. 

 

”Och är det någonting viktigt som händer och så, så som sagt så pratar vi med 

varandra så himla mycket så vi får reda på så mycket på allt ändå liksom…” 

Dock menar också medarbetarna att cheferna inte kontrollerar att budskap eller beslut har gått 

fram, utan att det istället är medarbetarna själva som kollar det med varandra efter att cheferna 

har kommit med beslut. 

 

”Nej det gör de nog inte, de tar nog bara för givet att det är så…faktiskt.” 

”…det kan vara lite såhär att vi gemensamt självfallet har fått informationen men 

jag tror också mycket går fram att jag blir sådär, ställer frågan - har du förstått? 

till de andra” 
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Medarbetarna berättar att alla inte får information, som gäller alla, samtidigt från cheferna 

utan sprider denna vidare själva till de som exempelvis inte jobbade vid tillfället eller inte 

närvarade av andra orsaker. Dock menar de också att eftersom de är en sådan liten verksamhet 

blir det inte så många led som informationen behöver gå igenom, vilka skulle kunna förvränga 

informationen genom feltolkning eller felformulering. 

 

”Nej men det blir nog, att det blir nog i och med att vi bara är sex personer som 

jobbar så blir det nog att de flesta får den samtidigt men sen kan det vara så att 

någon eller ett par blir utanför och inte hör den informationen utan får höra den i 

andra hand så.” 

4.2.Företag B 

Bakgrund företag B 

Företag B startades år 2006 av två syskon som är företagets chefer vilka i dagsläget äger tre 

enheter, där en utav dem endast är öppen på sommaren. De andra två består av ett café och en 

restaurang, som båda är belägna i Örebro. Företaget har 12-15 anställda beroende på årstid, 

eftersom en enhet endast är öppet på sommaren. I cafét som har öppet året runt har personalen 

ett väldigt stort eget ansvar, eftersom cheferna tillbringar mest tid på restaurangen. 

Organisationen är platt då cheferna arbetar tillsammans med de anställda på golvet, oavsett i 

vilken enhet de befinner sig. De har också hand om ekonomi, personalfrågor, drift osv.  

 

4.2.1. Chefsperspektiv 

Det delade ledarskapet 

De två cheferna har gemensam makt och befogenheter i företaget. De ansvarar tillsammans 

för områden som personal och ekonomi. I det dagliga arbetet gör de allt ifrån att handla, städa, 

stå i kassan till att servera mat. Dock har de olika roller där den ena chefen arbetar mer med 

kök, ekonomi och administration och den andra chefens roll är mer inriktad på gäster, service 

och bar. Uppdelningen har skett i och med deras olika intresse och vad de är bra på. Ansvaret 

och befogenheterna över de olika områdena har de dock gemensamt. Deras relation till 

varandra är att de är syskon och de beskriver att de har en väl fungerande relation där de ses 

eller hörs varje dag. 

 

”Ja relationen funkar bra nu, det är ju lite så att ju äldre man blir ju bättre blir 

den. Man lär ju sig saker hela vägen så nu funkar den riktigt bra. 

 

Kommunikation mellan ledare - ledare  

I och med att de arbetar ihop pratar de med varandra dagligen annars ringer de varandra eller 

käkar lunch och fikar ihop. SMS används ibland men där finns det risk för misstolkningar och 

den ena chefen tycker att SMS är jobbigt. Kommunikationen mellan dem fungerar bra vilket 

de förklarar med att de kan vara raka mot varandra i och med att de känner varandra väl och 

att de kompletterar varandra. 
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”Att vi kompletterar varandra är ju den främsta orsaken. Vi har känt varandra i 

46 år. Det gör ju att det blir enkelt. Man kan tyda väldigt snabbt olika signaler...” 

 

”Har man som vi en öppen dialog och pratar med varandra så funkar det ju hur 

bra som helst och så är det väl med allt.” 

 

Deras arbete består av att dagligen fatta beslut gällande bokningar, personal och ibland en del 

ekonomiska frågor eller saker som rör leverantörer. Mindre beslut kan de ta på egen hand, 

särskilt inom sina egna områden som de har uppdelat efter kompetens. De försöker även att ha 

möten varannan vecka för att snacka igenom saker men detta hinner de oftast inte med 

regelbundet. Mycket som behövs diskuteras tar de när de ses på jobbet, över en fikarast 

exempelvis. Ekonomiska beslut och frågor gällande leverantörer diskuteras oftast ihop innan 

något beslut fattas.  

 

”Det är väl sådana beslut vi alltid sitter ner och diskuterar innan, tillsammans, 

det är ingenting som varken jag eller [Benny] bara tar ett beslut om, utan det gör 

vi i samförstånd.” 

 

Mindre beslut kan de ta inom sina respektive ansvarsområden utan samråd. 

 

”...kanske lite beroende på vad det handlar om, ”där och då beslut” och med 

restaurangen i den dagliga verksamheten, då bestämmer nog [Benny] ganska 

mycket…” 

 

Kommunikationen mellan ledare - medarbetare 

Cheferna beskriver att de har kontakt med sina medarbetare varje dag. Vissa träffar de varje 

dag eftersom de befinner sig i samma lokal när de arbetar och den kommunikationen fungerar 

väldigt bra. De andra som befinner sig på en annan arbetsplats försöker de att besöka 

varannan dag och den personalen har de mer kontakt med genom telefon och SMS. Där kan 

kommunikationen brista ibland. De beskriver även att det kan uppstå dubbla budskap om 

smågrejer till deras medarbetare. Vilket de förklarar med att de inte har pratat ihop sig 

tillräckligt och inte har en gemensam riktlinje. Dock sker detta sällan och rör endast små saker 

i det dagliga arbetet vilket de inte tror att medarbetarna upplever som något problematiskt. 

 

”Jag kan ju till exempel vilja att någonting ska göras på mitt sätt och sagt åt 

personalen att göra på det sättet, men så går jag iväg nånstans så kommer 

[Björn] och säger att nej sådär ska vi inte göra och ändrar på det, det händer. 

Men då hittar vi alltid tillbaka rätt snabbt ändå, att jag säger nämen [Björn] jag 

vill ha det såhär därför att, eller att ja [Björn] det där var mycket bättre tänkt 

från din sida, det är klart att det blir lite olika besked ibland och sådant.” 

 

När det gäller att kommunicera ut information om beslut är det inte alltid att de tar det med all 

personal på en gång utan de berättar för en eller några medarbetare som får föra informationen 
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vidare. Här upplevs också brister ibland då informationen inte har nått ut förklarar en utav 

cheferna, detta gäller främst den personal som befinner sig på den andra arbetsplatsen där 

cheferna inte arbetar varje dag. 

 

”Det är en stor brist vi har. Information kan komma lite då och då. Då kan man 

komma och säga samma sak till en två gånger och så har man missat någon och 

då, finns det önskemål från min sida faktiskt att vi i alla fall varannan vecka har 

veckomöten där man har en lista och går igenom och då folk får skriva på att vi 

har gått igenom den här informationen.” 

 

Den andra chefen förklarar att de oftast försöker dubbelkolla om alla har fått informationen 

och att de då ibland upptäcker att så är inte fallet. Är det stora beslut som ska ut träffas de 

allihop och tar informationen muntligt till alla på samma gång. 

4.2.2. Medarbetareperspektivet 

Det delade ledarskapet 

Cheferna ansvarar gemensamt över alla tre enheter inom företaget. Medarbetarna upplever att 

de båda cheferna har gemensamma befogenheter att fatta beslut gällande allt. Cheferna är ute i 

verksamheten och arbetar och där ser medarbetarna en uppdelning då den ena chefen håller 

sig mer till köket och kontorsarbetet, den andra är mer ute i restaurangen. Medarbetarna är 

inte riktigt säkra på chefernas ansvarsfördelning och vem som egentligen har hand om vad. 

 

”Jadu asså överlag så gör de väl egentligen samma sak, [Björn] har hand om 

kontorsarbetet mer vad jag fattar det som, jag är inte riktigt haj på det där” 

 

De beskriver chefernas relation som bra och att cheferna ses i princip varje dag eller hörs på 

telefon. 

 

”Ja dem är ju syskon.....Jag skulle ju aldrig kunna jobba med syskon men dem gör 

det ju väldigt bra!'' ''Relationen verkar inte vara så komplicerad. De verkar ändå 

vara ganska raka och ärliga” 

 

Kommunikation mellan ledare - ledare 

Medarbetarna anser att cheferna har bra kontakt med varandra och att mycket beror på att de 

träffas dagligen och när de inte träffas har de kontakt med varandra via telefon. Medarbetarna 

nämner också att det underlättar att de båda cheferna känner varandra väl sedan innan, då 

båda kan läsa varandra och på så sätt komplettera varandra i det dagliga 

kommunikationsarbetet. 

 

”Jag vet inte riktigt dem är ju väldigt synkade liksom, de vill samma saker, de har 

samma version om saker hur dem vill att det ska göras…” 
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“...i deras fall eftersom de är så tighta och nära med varandra så pratar de ju 

ändå så himla mycket och sådär, så jag tror det sker på ett naturligt sätt att de 

har en bra dialog med varandra...” 

 

Cheferna har ett väldigt bra kommunikationsklimat mellan varandra anser medarbetarna, och 

de ser därför inte direkt något som kan förbättras utan anser att kommunikationen är bra som 

den är. 

 

Medarbetarna beskriver att de inte känner till chefernas beslutsprocess direkt, men att de antar 

att cheferna diskuterar med varandra innan de genomför beslut.  

 

”…jag tror aldrig att de tar ett rätt så stort beslut på egen hand utan jag tror att 

de diskuterar eller kollar av med varandra först innan de tar något beslut.” 

 

Samtidigt menar andra medarbetare att ena chefen fattar de lite större besluten, då denne har 

kontakt med fler externa aktörer så som kommunen. 

 

”Ja men [Björn] tar nog mer de större besluten, ja men han är ju lite mer ansiktet 

utåt så han bestämmer ändå lite mer, eftersom det är ju han som håller 

kontakterna utåt, med exempelvis kommunen och sådana där grejer…” 

Kommunikation mellan ledare - medarbetare 

Medarbetarna menar på att de har kontakt med sina chefer i princip varje dag. De medarbetare 

som arbetar på den enheten där cheferna inte tillbringar sin största tid har kontakt med dem 

åtminstone varannan dag, då genom telefon, samtal/SMS eller ansikte mot ansikte i och med 

att någon av cheferna åker förbi och tittar in, eller kanske levererar någon vara eller dylikt 

som personalen behöver. På den enheten där de syns så gott som varje dag blir det ju naturligt 

med ansikte mot ansikte mestadels, men även telefonsamtal kan förekomma. Checklistor 

skrivna på lappar används också, men mest som stöd åt medarbetarna så att de ska veta hur till 

exempel bordsplaceringar ska se ut. De kan även innehålla sysslor man lär göra vid stängning, 

det är ingenting som kontrolleras eller checkas av utan används som sagt mest som stöd. 

Medarbetarna är överlag nöjda med kommunikationen och förklarar här varför: 

 

”Jo men de ser till att de alltid är här, så liksom, de är alltid tillgängliga, så är 

det ju och då behöver man ju inte gå omkring och fundera på saker utan man kan 

ta det på en gång och de är väldigt öppna. Och de är väldigt noga med att säga 

att det spelar roll, att våra åsikter gör skillnad. Och då vill man ju dela med sig 

av vad man tänker på och sådana saker. Så jag tror det är väldigt mycket att de är 

närvarande och hela den grejen att de faktiskt är här och jobbar som vi andra 

också jobbar liksom”. 

 

Medarbetarna fortsatte att lägga stor vikt vid de sista orden i citatet ovan, att cheferna bara är 

två i mängden och att detta påverkade kommunikationen. 
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”De är mer som medarbetare liksom, och det är jävligt skönt”. 

 

Medarbetarna nämnde, i deras ögon positiva skillnader, som det horisontella 

organisationsupplägget gav. 

 

”Ja men skillnad, det tror jag, jag tror det, för att, jo men om dom hade suttit med 

sina pekpinnar och liksom bara sagt och pekat att nu ska ni göra såhär och såhär, 

då tror jag inte man hade trivts lika bra. Jag tror inte man hade känt sig lika, jo 

men det är inte jobbigt att gå till jobbet längre liksom, det kunde jag tycka förut 

men det är inte det. Det här är bara roligt liksom och jag trivs som fan, jag tror 

det gör väldigt stor skillnad”. 

 

Vid nya direktiv eller större beslut som ska kommuniceras ut brukar ledarna vända sig till 

varje medarbetare för sig. Eftersom de har väldigt få, om knappt några personalmöten ger de 

istället ut informationen allt eftersom den kommer. Detta upplevde medarbetarna fungerade 

förhållandevis bra eftersom de var så pass få anställda, man kan allt som oftast skicka ordet 

vidare så att alla i slutändan har fått samma information. 

 

”Det brukar oftast vara att de har pratat med en av oss och så när den andra 

kommer så säger vi till varandra att nu har vi pratat med den ena och nu gäller 

det här och så, så den andra berättar för den ena liksom”. 

 

Medarbetarna var dock relativt överens om att kommunikationen rörande nya direktiv ändå 

kunde förbättras. 

 

”Asså det är väl klart det kan underlätta med personalmöten när man kan sitta 

ner i lugn och ro och diskutera saker för det är inte alltid man har tid med det”. 

 

Fördelar som medarbetarna tog upp rörande personalmöten var: 

 

”Ja men asså, liksom för information att gå ut till alla så ingen känner sig 

bortglömd eller någonting”. 

 

”Ja, det är väl om dom, om det är någonting nytt som ska tillföras eller som de 

liksom ska börja med, som man behöver veta… nej men liksom information om 

nya grejer och bestämmelser eller nya varor som ska testas eller nya priser och 

sådant där”.  

  



42 
 

5. Analys  

De båda företagen jämförs med varandra och vi analyserar om chefernas svar stämmer 

överens med vad medarbetarna har sagt. Vidare relateras resultatet av empirin till vår 

teoretiska referensram med tidigare forskning och diskussion förs med utgångspunkt i vårt 

syfte och våra forskningsfrågor. Analysen följer tre utav delarna i vår intervjuguide, det 

delade ledarskapet, kommunikationen mellan ledarna och kommunikationen mellan ledarna 

och medarbetarna. 

5.1.Det delade ledarskapet   

Det delade ledarskapet i de båda företagen påminner om varandra. De beskriver att de delar 

formellt på ledarskapet och vi kan urskilja samledarskap när vi ser på verksamheten i stort. 

Chefspositionen delas av de båda cheferna i företagen som arbetar heltid. Det övergripande 

ansvaret, makten och befogenheterna delas gemensamt. Gällande verksamhetens framtid, 

ekonomi och personal deltar båda i beslutsfattandet. Ingen är underställd den andre och 

arbetsuppgiften att styra verksamheten har de tillsammans. Detta är de kriterierna som Döös 

(2013) använder sig utav för att definiera samledarskap.  

I det dagliga arbetet ser vi dock en uppdelning. Cheferna i de båda företagen har en 

uppdelning genom att deras arbete sker inom olika områden, vilket Döös (2013) kallar ett 

funktionellt delat ledarskap. I båda verksamheterna ses detta arbetssätt som ett naturligt utfall 

med tanke på chefernas olika kompetens och intressen. Dock kvarstår det delade ansvaret för 

personalen, ekonomin och framtiden som gemensamt men de båda cheferna arbetar med olika 

saker i restaurangerna. Inom de olika områdena fattar cheferna beslut utan att rådfråga den 

andra, vilket de har kommit överens om att de kan göra. Där litar de på varandra och 

arbetssättet är då alltså funktionellt uppdelat.  

Personalen hos företag A ser denna uppdelning tydligt och har förståelse för hur 

ansvarsfördelningen fungerar. I företag B är personalen mer osäker på chefernas ansvar och 

befogenheter. Delar av personalen upplever att en utav cheferna fattar stora beslut på egen 

hand, vilket går emot det cheferna beskriver. Detta kan ha att göra med den korta anställning 

som delar av personalen har, att de inte riktigt har förstått hur chefernas arbete går till än. Vi 

kan även se i företag B att de båda cheferna ibland går in lite i varandras arbetsområden och 

arbetsområdena verkar här inte vara lika tydligt uttalade och uppdelade som i företag A. Döös 

(2013) menar att alla chefer som arbetar i ett delat ledarskap får hitta sin egen metod för att få 

det att fungera, eftersom det ser olika ut på alla arbetsplatser, men en grundsten för att det 

delade ledarskapet ska fungera är just en tydlig ansvarsfördelning.  

 

Det delade ledarskapet är något som cheferna och medarbetarna upplever fungerar bra. 

Anledningen till detta förklaras av samtliga genom att de båda cheferna kompletterar varandra 

bra vilket faller i linje med forskning från både O'Toole (2002) och Biglari (2006). Enligt 

Döös (2013) forskning är en av de viktigaste förutsättningarna för att det delade ledarskapet 

ska fungera just att cheferna kompletterar varandra. Hade cheferna i företagen haft samma 

intressen och kompetens hade uppgifter i det dagliga arbetet varit svårare att dela upp.  
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I Döös (2013) forskning framkommer det att endast 13 procent anser att det är tidskrävande 

med det delade ledarskapet. Cheferna i vår studie går i linje med detta då de inte heller 

upplever att det blir något extra arbete. Detta kan ha att göra med att de kompletterar varandra 

och således kan ha en väl fungerande uppdelning i arbetet. I båda företagen kan vi dock se att 

i stressiga tider med hög arbetsbelastning skjuter cheferna på vissa beslut som ska fattas 

eftersom de inte finner tid till att ta tag i det. Dock ser de inte detta som några större problem 

då det inte gäller akuta frågor, det rör saker som kan bortprioriteras till lugnare tider. Den 

goda relationen mellan cheferna är den andra orsaken som våra respondenter svarar som 

anledning till ett framgångsrikt delat ledarskap.  

 

5.2.Kommunikationen mellan ledare och ledare 

Kommunikationen mellan cheferna, inom de båda företagen, sker oftast ansikte mot ansikte 

eftersom de båda är närvarande på plats på samma ställe. Som Holmberg och Söderlind 

(2004) skriver är det viktigt att cheferna har sin arbetsplats på samma geografiska yta, vilket 

får stöd även av vår studie. Både chefer som medarbetare beskriver att den muntliga 

kommunikationen mellan cheferna underlättar för den gemensamma förståelsen vilket bidrar 

till att de kan utföra ett bra arbete. Men (2014) visar också i sin studie att ansikte mot ansikte 

är det kommunikationssätt som kan föra fram rikast information till mottagaren. Kan cheferna 

inte träffas sker kommunikationen via telefonsamtal och SMS vilket de anser fungerar bra. 

Den ena chefen i företag B anser dock att SMS användningen kan bli problematisk, då vissa 

meddelanden kan misstolkas eftersom de vanligtvis är korta och ofullständiga. Detta menar 

Byrne & LeMay (2006) beror på att olika kommunikationskanaler har olika kapacitet att föra 

fram rik information.  

 

Cheferna i båda företagen känner varandra sedan en tid tillbaka vilket, enligt dem själva och 

medarbetarnas uppfattning, är en fördel i det delade ledarskapet. Cheferna anser att 

kommunikationen underlättas av sin nära relation. Den leder till att de kan vara raka och 

ärliga mot varandra i kommunikationen. Enligt Döös & Wilhelmsson (2003) ligger också 

chefernas relation, varandra emellan till grund för hur framgångsrikt det delade ledarskapet 

blir. Detta blir då något som underlättar för chefernas dagliga arbete, eftersom de har kontroll 

över vad den andre gör. Enligt Lindholm & Åström (2006) skapar den goda relationen chefer 

emellan en stark enighetsdemonstration. Det öppna kommunikations- och arbetsklimatet 

skapar i sin tur att den horisontella kommunikationen mellan cheferna blir effektivare, vilket 

också Heide & Simonssons (2011) slutsats visar.  

 

Det som skiljer chefernas kommunikativa interaktion i de båda företagen är att cheferna på 

företag B ibland befinner sig på olika enheterna och tar beslut. Här ser vi att den uteblivna 

kommunikationen cheferna emellan i det delade ledarskapet kan leda till dubbla budskap ut 

mot medarbetarna. Döös (2013) menar att det i uppdelningsarbetet kan uppstå problem ifall 

de båda cheferna inom ett företag har olika syn på visioner och mål, eller att de inte har 

diskuterat sinsemellan vilken väg de ska ta med organisationen. Då blir, precis som Biglari 

(2006) nämner, kommunikationen ett problem i form av otydliga budskap. Dock arbetar båda 
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företagens chefer med att skapa effektiv tvåvägskommunikation och detta menar Johansson 

m.fl. (2013) är viktigt för att skapa en gemensam bild angående företagens mål och visioner. 

Detta leder till att cheferna inom båda företagen diskuterar de större besluten, som rör de 

större delarna i verksamheten tillsammans, medan de dock tar de mindre besluten enskilt. 

 

5.3.Kommunikation mellan ledare och medarbetare 

Medarbetarna på såväl företag A som företag B såg sina chefer som medarbetare. Detta har 

enligt respondenterna skapat ett mer öppet kommunikationsklimat vilket kan överföras till 

Heidi & Simonssons (2011) teorier om att hierarkiska strukturer suddats ut för att ge mer plats 

till medarbetarna. Det är mest synligt i företag A, och har lagt grunden för mer engagerade 

medarbetare. Det öppna kommunikationsklimatet har även gett möjlighet till cheferna att 

bygga tillförlitliga dialoger och relationer med sina medarbetare. Medarbetarna i företag B 

menar precis som Steyn m.fl. (2011) att det som har legat bakom uppbyggandet av dialoger 

som har lett till tvåvägskommunikation är det ”öppna dörrklimatet”. Cheferna är tillgängliga 

för sina medarbetare som genom det känner att de kan ta kontakt med sina chefer när det är 

nödvändigt. Robson & Tourishs (2005) studie visar att det kan finnas problem med den 

vertikala uppåtgående kommunikationen. Medarbetarna vet inte vilken ledare de ska vända 

sig till vid återkoppling, vilket enligt Döös (2013) skapar ett problem vid det delade 

ledarskapet. Detta är dock inget som framkommer i vår studie. Att återkopplingen endast sker 

till en ledare påverkar inte nämnvärt och leder inte till otydligare budskap, då cheferna har en 

såpass nära relation och bra kommunikation dem emellan. De har tillräckligt bra insikt i sin 

kollegas arbetsområde att de kan assistera den andre ifall denne inte är tillgänglig, vid 

exempelvis frågor från medarbetarna. Detta kopplar vi samman med att de företag vi har 

studerat är små organisationer med få hierarkiska nivåer. 

 

Empirin stödjer att cheferna inom både företag A och företag B kan klassas som 

kommunikativa ledare enligt Johansson m.fl. (2013) definition. Samtliga chefer söker ständigt 

dialog med sina medarbetare och vill, i den mån de anser det vara möjligt, involvera 

medarbetarna i beslutsfattandet. Tilläggas ska att det är nästan uteslutande vid mindre beslut 

som medarbetarna involveras. Medarbetarna känner dock att cheferna alltid är pigga på att 

lyssna på deras idéer och tankar vilket återigen stödjer tesen om att de är kommunikativa 

ledare. Detta leder till, precis som i Carriere & Bourques (2009) studie, att en omtyckt intern 

kommunikationsstrategi bidrar till de anställdas välmående inom organisationen, samt 

engagemang för organisationens välgång. 

 

Empirin visar att medarbetarna i företag A är mer involverade och engagerade i verksamheten 

än medarbetarna i företag B. Eftersom det i empirin är svårt att hitta den distinkta skillnaden 

över varför det är så, är en tanke att det beror på att medarbetarna i företag A har arbetat på 

sin arbetsplats en längre tid än medarbetarna i företag B. Enligt Johansson m.fl. (2013) tar det 

tid att bygga en välfungerande tvåvägskommunikation.  
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Tvåvägskommunikationen som har identifierats i de båda organisationerna grundar sig 

mycket på att det är två små organisationer där cheferna träffar de flesta av sina medarbetare 

dagligen. Det gör att det finns många möjligheter till kommunikation ansikte mot ansikte, som 

enligt Men (2014) är den mest innehållsrika och populäraste kommunikationskanalen hos 

medarbetarna. De medarbetarna som cheferna inte träffar varje dag får ofta kommunikation 

via telefon, antingen samtal eller SMS. Eftersom det vanligtvis handlar om korta och koncisa 

samtal fungerar det förhållandevis bra.  

 

Precis som Byrne & LeMay (2006) menar medarbetarna på företag A, att anslagstavlor 

fungerar väldigt bra vid brådskande nyheter och gällande information om företaget. Samtidigt 

anser medarbetarna som vi har talat med från företag A, att lappar mellan medarbetare 

gällande individers arbetsuppgifter kan skapa otydliga budskap. Detta stämmer väl överens 

med Byrne & LeMays (2006) slutsats att information rörande företaget gärna tas emot med 

“lean media” medan information om en individs arbetsuppgifter gärna berättas genom andra 

kommunikationskanaler. Samtliga vi har intervjuat menar att e-post är onödigt och 

meningslöst vilket går emot Mens (2014) studie, anledningen menar respondenterna i denna 

studie är organisationernas storlek. Medarbetarna på företag B uppskattar ”lean media” i form 

av checklistor som fungerar som stöd för arbetet. 

 

Ett gemensamt problem som båda organisationerna har är att det stundtals kan bli långa 

kommunikationskedjor som skapar otydliga budskap. Detta förekommer när cheferna ber 

medarbetarna att sprida information mellan varandra. Då blir det precis som Weick & 

Ashfords (2001) studie visar: ju längre en kommunikationskedja är, desto större chans finns 

det att informationen blir förvrängd. Därav ansåg de att personalmöten hade varit att föredra. 

Vi kunde även identifiera att medarbetarna hos företag A ibland löste detta problem själva 

genom att använda sig av informella kommunikationsvägar. Fast det inte var dennes ansvar 

eller arbetsbeskrivning gick de ibland runt och såg till att samtliga individer inom 

organisationen hade förstått budskapet korrekt, precis vad Miles & Mangolds (2004) 

beskriver som en informell kommunikationsväg. Detta är ytterligare är ett bevis på 

engagemanget hos medarbetarna. 

 

Hos företag B var medarbetarna inne på att en lösning på den långa kommunikationskedjan 

och de dubbla budskapen var mer ”lean media” i form av veckobrev eller månadsbrev. Dessa 

skulle då innehålla information om hur förra veckan hade gått och hur den kommande veckan 

såg ut. En annan lösning som samtliga chefer och medarbetare var inne på var fler 

personalmöten. Hos båda företagen var personalmöten väldigt sällsynt. Cheferna menade att 

fler personalmöten skulle göra medarbetarna mer uppdaterade och motiverade, även 

medarbetarna menade att de då skulle vara bättre uppdaterade och kunna uttrycka sina idéer i 

en mer formell miljö. Att personalen uppskattar personalmöten vid nyheter rörande beslut och 

händelser styrks även av Men (2014) som genom sin forskning kommer fram till samma sak.  

 

Båda företagen ville gärna identifiera sig själva som familjära och ”tighta”, vilket vi jämför 

med ett team. Detta kopplar vi till Snyder & Lee-Partridge (2012) forskning, där de menade 

att val av kommunikationskanal består av fyra anledningar. Det ska vara enkelt att använda, 
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tillgängligt, tillförlitligt och kunna dokumenteras. Ansikte mot ansikte täcker för båda dessa 

företag upp de tre första anledningarna, att införa personalmöten skulle kunna ses som ett 

komplement och täcka upp det fjärde. En mer utbredd användning av ”lean media” är ett 

annat alternativ. 
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6. Slutsats 
Som svar på den första forskningsfrågan, blir slutsatsen att de båda företagens delade 

ledarskap är en blandning mellan samledarskap och funktionellt delat ledarskap. Resultatet 

från studien visar att båda företagen har samledarskap, då cheferna inom företagen har samma 

befogenheter och ansvar för verksamheterna. Dock har cheferna dels delat upp arbetet mellan 

sig för att underlätta det dagliga arbetet, dels för att de har olika kompetensområden. Detta 

leder till att de rent praktiskt har ett funktionellt delat ledarskap. Ledarskapets utformning 

skiljer sig alltså beroende av arbetssituation.   

 

Vår studie visar, som svar på den andra forskningsfrågan, att den långa relationen som 

cheferna har sedan tidigare, ligger till grund för det goda kommunikationsklimatet som har 

skapats. Det bygger på att de har en öppen och ärlig kommunikation mellan varandra. Enligt 

resultatet från denna studie har ledarna kunnat skapa ett “öppet dörrklimat” där ledarna bjuder 

in medarbetarna till diskussioner angående arbetet. Deras intresse av medarbetarnas åsikter 

ger, enligt denna och andra studier, förutsättningar för tvåvägskommunikation. Vår slutsats 

blir därför att ansikte mot ansikte är grunden för tydliga budskap. SMS och lappar, i form av 

“to do lists”, visade sig ge otydliga budskap när det handlade om individernas eget arbete, då 

det var svårt med återkoppling och dessa kunde leda till missförstånd. Dock visar resultatet 

också att medarbetarna ansåg att användandet av “lean media” var en kommunikationskanal 

som gav tydliga budskap när informationen handlade om företaget.  

 

En tredje slutsats är att fler personalmöten skulle uppskattas, vilket än en gång visar att 

medarbetare föredrar ansikte mot ansikte när det gäller kommunikation. De känner att möten 

är ett formellt tillvägagångssätt som bidrar till tydlig kommunikation eftersom alla anställda, 

chefer som medarbetare är närvarande. Personalmöten uppskattas även på grund av att 

kommunikationskedjorna då reduceras. 

5.4.Begränsningar, bidrag och vidare forskning 

Resultatet vi har fått fram i denna studie har påverkats av att de båda företagen verkar i 

restaurangbranschen och är relativt små organisationer där cheferna träffar sin personal 

dagligen. Det kan därför vara intressant vid vidare forskning att ställa denna studien gentemot 

liknande forskning inom andra branscher och större organisationer. 

 

Alla delade ledarskap ser olika ut. I vår studie känner cheferna varandra väl vilket har 

påverkat resultatet. Cheferna har utvecklat sina egna sätt att arbeta med ledarskapet vilket gör 

att arbetet med kommunikationen, som cheferna i vår studie använder sig utav, inte är direkt 

överförbart eller passar andra chefer i ett samledarskap/funktionellt uppdelat ledarskap. Hade 

studien utförts på chefer som inte känner varandra sedan tidigare hade resultatet gällande 

arbetet med kommunikationen och det delade ledarskapet kanske sett annorlunda ut. Vilket 

skulle vara intressant att utforska vidare.  

 

Vi fick, vid valet av vilka medarbetare vi skulle intervjua, hjälp av cheferna vilka vi kunde 

intervjua. Detta kan ha gjort att vi har fått de medarbetare som har goda relationer med 
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cheferna vilket kan ha gett oss en skev bild av organisationen. Då vi inte heller använt oss av 

fler datainsamlingsmetoder, exempelvis observationer, så har vi inte fått något material som 

vi kunnat verifiera intervjuerna med. Hade vi genomfört observationer hade vi eventuellt 

kunnat upptäcka skillnader i hur respondenterna upplever kommunikationsarbetet och hur, vi 

som observatörer, tolkat kommunikationen i det dagliga arbetet.  

 

Vår studie bidrar med kunskap kring kommunikationsarbete inom små organisationer, vilket 

är ett område som inte är lika utforskat som kommunikation inom stora. Studien visar att 

organisationerna önskar fler personalmöten, då detta skulle skapa tydliga budskap. Vidare kan 

det därför vara intressant att studera vilken effekt personalmöten skulle ha på en organisations 

kommunikation. Fortsättningsvis utvecklar vi också materialet inom delat ledarskap och 

kommunikation, från Döös tidigare forskning. Där vi har mer ingående gått in på på små 

organisationer, och specifika delar inom det delade ledarskapet. Studien stärker också tidigare 

forskning angående “lean media” samt betydelsen av tvåvägskommunikation och möten 

ansikte mot ansikte. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 1 - ledarna 

Intro/bakgrund 

Hej vad heter du?  

Hur gammal är du?  

Vad kommer du ifrån?  

Hur länge har du jobbat här? 

Tidigare utbildning och erfarenheter? 

Beskriva företaget lite kort? 

Vad har du för tjänst i företaget? (följdfråga, vad innebär den?) 

Hur länge har du haft din nuvarande tjänst? 

Hur såg gårdagen ut? 

 

Delat ledarskap  

Hur delar ni upp ansvaret? vem gör vad? (skilda områden?) 

Ni delar på ledarskapet, har ni samma befogenheter? 

Vad har ni för relation? 

Hur ofta har ni kontakt med varandra? 

 

Kommunikation mellan ledarna 

Hur kommunicerar ni med varandra? Vilka kanaler? (möten?) Vad funkar bäst för er?  

Hur upplever ni att kommunikationen mellan er fungerar?  

Vad ser ni som utmanande med er kommunikation? 

Vad kan förbättras och i så fall hur?  

Vad ser ni lätt på med kommunikationen?  

Vad får ni fatta för beslut i ert arbete?  

Hur går ni tillväga innan ni fattar ett beslut?  

Skiljer det mellan små och stora beslut?  

 

Kommunikation mellan ledare och medarbetarna  

Hur ofta har ni kontakt med varandra? (ger ni samma info till alla samtidigt?)  

Hur har ni kontakt med varandra? Kanaler? (följdfrågor).  

Vilket kommunikations sätt använder ni er utav mest? 

Hur upplever ni att den kommunikationen fungerar? 

Vad kan vara utmanande med den kommunikationen? 

Hur kan detta förbättras? 

Vad ser ni lätt på med kommunikationen?  

Hur kommunicerar ni ut besluten?  

Hur vet ni att de har uppfattat vad ni säger på det sättet som det var menat? Vem säger vad? 

Hur fungerar återkopplingen? (via mail? face to face?) 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 2 - medarbetarna 

Intro/bakgrund 

Hej vad heter du?  
Hur gammal är du?  
Vad kommer du ifrån?  

Hur länge har du jobbat här? 
Vad har du för tjänst i företaget? (följdfråga, vad innebär den?) 
Hur länge har du haft din nuvarande tjänst? 
Hur såg gårdagen ut? 

 

Delat ledarskap  
Hur delar dina chefer upp ansvaret? vem gör vad? (skilda områden?) 
De delar på ledarskapet, har de samma ansvar/befogenheter? 
Vad har de för relation? 

Hur ofta har de kontakt med varandra? 
 

Kommunikation mellan ledare  

Hur kommunicerar de med varandra? Vilka kanaler? (möten?) Vad funkar bäst för er?  

Hur upplever du att kommunikationen mellan dom fungerar?  
Vad upplever du är en utmaning i deras kommunikation? 
Vad kan förbättras och i så fall hur?  
Vad ser ni som är bra med deras kommunikation?  

Vad är din relation till cheferna? 
Vilka beslut får dina chefer fatta för ditt arbete?  
Hur går de tillväga innan de fattar ett beslut?  
Skiljer det mellan små och stora beslut?  

 

Kommunikation mellan ledare och medarbetare  
Hur ofta har ni kontakt med varandra? (får alla samma information samtidigt?)  
Hur har ni kontakt med varandra? Kanaler? (följdfrågor).  

Vilket kommunikations sätt använder de sig utav mest? 
Hur upplever ni att den kommunikationen fungerar? 
Vad gör att deras kommunikation fungerar bra mellan dom?  
Vad kan vara utmanande med den kommunikationen? 

Hur kan detta förbättras? Kommunicera på andra sätt. 
Vad ser ni lätt på med kommunikationen?  
Hur kommunicerar de ut besluten?  
Hur vet de att ni har uppfattat vad de säger på det sättet som det var menat? Vem säger vad? 
Hur fungerar återkopplingen? (via mail? face to face?) 
 


