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Abstract 

Traditionella modeller och inställningar till ledarskap har på senare tid blivit allt 
mer ifrågasatta. Delat ledarskap är en organisationsform på frammarsch som tar 
avsteg från den vanliga bilden av ledaren som en person. Vi undersöker vad det 
innebär att ha två personer i en organisation som delar på det formella ledarskapet. 
Den centrala frågan är huruvida delat ledarskap går att rekommendera för 
offentliga organisationer. För att svara på frågan krävs att man utreder vilka 
konsekvenser fenomenet har på effektivitet, ansvarsutkrävande och 
ansvarstagande eftersom det är viktiga krav som ställs på offentliga 
organisationer. En sammanvägning av för- och nackdelar utifrån perspektiven 
ansvar och effektivitet har lett till slutsatsen att delat ledarskap är förenligt med de 
krav som ställs på offentliga organisationer förutsatt att ett antal specifika 
förutsättningar uppfylls. Att uppfylla dessa förutsättningar innebär en stor 
utmaning för både ledare och organisationer.  
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1 Inledning 

Idén till uppsatsämnet delat ledarskap fick vi efter att ha läst en artikel om två 
kommundirektörer i Lerum som delar på sitt ledarskap (Dagens Samhälle nr. 10 
2008). Artikeln gav upphov till en livlig diskussion och funderingar väcktes om 
hur delat ledarskap fungerar praktiskt, varför det har uppstått och vilka för- och 
nackdelar det kan föra med sig. Att vi inte hittade någon fakta om fenomenet i vår 
kurslitteratur gjorde oss ännu mer nyfikna. Anledningen till att vi inte hittade 
någon information om ämnet där vi först letade kan förklaras med ett citat från 
forskaren Marianne Döös som skriver att �kunskapen om delat ledarskap är 
bristfällig och företeelsen har endast i ringa omfattning uppmärksammats inom 
organisations- och ledarskapsforskningen� (2005:9). 

Temat som genomsyrar de senaste 15-20 årens ledarskapsforskning, både 
internationellt och nationellt, är hur kraven på organisationer och synen på 
ledarskap har förändrats. Såväl samhällsanda som specifika 
verksamhetsförhållanden har lett till framväxandet av alternativa former av 
ledarskap (Backström 2008:4). Craig L. Pearce skriver (2004:47) att den 
traditionella bilden av att det måste finnas en person �in charge� har blivit 
ifrågasatt, liksom bilden av det vertikala ledarskapet. Härmed ställs frågan 
huruvida traditionella modeller och inställningar till ledarskap fortfarande är 
rättvisande. 

1.1  Syfte och problemformulering 

Syftet med uppsatsen är att analysera de för- och nackdelar som finns med delat 
ledarskap inom offentliga organisationer; dels generellt, men främst utifrån ett 
ansvars- och effektivitetsperspektiv. Utifrån vår diskussion vill vi kunna dra 
slutsatsen om delat ledarskap är ett koncept som går att rekommendera för 
offentliga organisationer och därmed lyder vår övergripande frågeställning som 
följer:   

 
Är delat ledarskap en organisationsform som går att rekommendera för offentliga 

organisationer? 
 
Underliggande frågeställningar som vi ämnar svara på är:  
! Vilka för- och nackdelar finns med delat ledarskap?  
! Hur påverkas effektiviteten inom organisationer om ledarskapet delas 

mellan två chefer? 
! Hur påverkas ansvarsutkrävandet och ansvarstagandet av delat ledarskap?  
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1.2 Metod, material och avgränsning 

Tillvägagångssättet för att besvara vår frågeställning är att analysera de viktigaste 
för- och nackdelarna med delat ledarskap utifrån ett ansvars- och 
effektivitetsperspektiv. Man hade kunnat analysera effekterna av delat ledarskap 
utifrån fler perspektiv än de vi har valt, exempelvis utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv. Att vi har valt just perspektiven ansvar och effektivitet 
beror på att vi från början misstänkte att det är inom dessa områden som mest 
komplikationer kan uppstå. Vi har inte funnit att problematiken kring eventuella 
effektivitetsförluster och ansvarsutkrävande har blivit tillräckligt undersökt i 
tidigare forskning. Ansvar och effektivitet är också två aspekter som det ställs 
stora krav på i offentliga organisationer. Att vi har inriktat oss på just offentliga 
organisationer känns naturligt utifrån vårt statsvetenskapliga perspektiv och 
motiveras med att det är mycket viktigt att offentliga organisationer styrs på ett 
korrekt sätt då de är till för folket.  

För att ta reda på om delat ledarskap är att rekommendera som 
organisationsform för offentlig sektor har vi läst teorier om hur offentliga 
organisationer styrs och hur de bör styras. Vi har även tagit del av teorier om 
vilken funktion en chef har och hur synen på denne har förändrats under de 
senaste åren. Vårt material består också av olika teorier om delat ledarskap, till 
exempel teorier om hur det kan kategoriseras och vilka anledningar det finns till 
att dela.  

Vi har valt att använda oss av sekundärmaterial i form av fallstudier för att dra 
nytta av den befintliga forskningen. De fyra fallstudierna som vi har utgått ifrån är 
svenska vilket beror på att det är det enda som finns att tillgå. Vi har nämligen 
funnit att delat ledarskap, i den form vi syftar på, är ett svenskt fenomen. Eftersom 
fallstudierna är omfattande och redogör för många ledarpars uppfattningar har vi 
ansett att vi inte själva behöver göra en liknande studie. Istället har vi kompletterat 
uppgifterna vi har fått genom fallstudierna med en egen intervju där vi har 
fokuserat på frågor som rör våra två perspektiv. Vi väljer att här presentera 
fallstudierna eftersom vi senare i uppsatsen kommer att referera till de 
intervjupersoner som studierna handlar om. Istället för att vid varje referens skriva 
ut titlarna på fallstudierna har vi numrerat dem med siffrorna 1-4. På så vis blir det 
lättare för läsaren att se var vi har hämtat ett resonemang ifrån.   
Fallstudie 1) �Perspektiv på delat ledarskap i några kommunala verksamheter: 
Uppfattningar från 14 delande enhetschefer, deras medarbetare och överordnade, 
i Stockholms stad� från 2006 är gjord på uppdrag av Arbetslivsinstitutet av Lena 
Wilhelmson, Marianne Döös, Tomas Backström, Katalin Bellaagh och Marika 
Hanson 
Fallstudie 2) �Delat ledarskap i svenskt arbetsliv � kartläggning av förekomst och 
chefers inställning� från 2005 är också gjord på uppdrag av Arbetslivsinstitutet av 
Marianne Döös, Marika Hanson, Tomas Backström, Lena Wilhelmson och Åsa 
Hemborg  
Fallstudie 3) �Delat ledarskap - En studie av fenomenet delat ledarskap och dess 
praktiska tillämpning� från 2003 fokuserar på delat ledarskap inom 
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utbildningsområdet då intervjupersonerna är delande rektorer. Den är gjord av 
Jakob Rydén. 
Fallstudie 4) �Att formalisera ett delat ledarskap - En fallstudie vid Katarina 
Norra skola� från 2006 är en magisteruppsats från företagsekonomiska 
institutionen vid Stockholms Universitet skriven av Marie Goding, Sara Jansson, 
Nanna Nenzén. 

Vi är medvetna om den risk för feltolkning som uppstår då man utgår från 
andras fallstudier eftersom man inte med säkerhet kan veta om materialet är 
fullständigt objektivt. När vi har analyserat och tolkat fallstudierna har vi haft i 
åtanke att de delande par som intervjuats själva har valt sin ledarform, vilket 
kanske har genererat en viss typ av svar. Man kan tänka sig att utomstående 
personer har en annan bild av organisationsformen. Vi har dock använt 
fallstudierna främst för att upptäcka om det finns några trender i för- och 
nackdelar när det gäller synen på delat ledarskap. Vårt intresse har alltså inte varit 
att ta reda på vad enskilda personer tycker utan att hitta mönster i åsikter och 
attityder. När det kommer till frågor angående våra två perspektiv har vi främst 
utgått från vår egen intervju och från allomfattande teorier. 

Den 12 maj genomförde vi en intervju med ett före detta delande ledarpar. 
Intervjun gjorde vi dels eftersom vi själva ville träffa ett delande par men främst 
för att vi skulle kunna få svar på frågor angående ansvar och effektivitet som inte 
berörs i andra fallstudier. Personerna vi intervjuade heter Lotta Green Dahlberg 
och Nisse Wessberg. De har praktiserat samledarskap inom Socialtjänsten i Lunds 
kommun under ett halvårs tid. Samledarskapet innebar att de båda var formella 
enhetschefer för insatsenheten på avdelningen för ungdom och familj. Paret passar 
för vår uppsats eftersom de var chefer i en offentlig verksamhet där man kan tänka 
sig att just ansvarsutkrävande kan vara komplicerat. Större trovärdighet till deras 
svar hade kunnat uppnås om de hade delat ledarskapet under en längre period. 
Efter jämförelse med de andra fallstudierna har vi däremot kunnat fastställa att 
deras uppfattningar inte skiljer sig anmärkningsvärt åt från andra delande ledare 
som har längre erfarenhet av delat ledarskap. 

1.3 Definitioner av centrala begrepp 

1.3.1 Delat ledarskap  

Det fenomen som vi ämnar diskutera i vår uppsats är två chefer som delar på en 
chefsposition. Vi har valt att använda termen delat ledarskap som beskrivning på 
detta fenomen eftersom det är det vedertagna begreppet i den forskning som finns 
på området. Det finns många snarlika definitioner av delat ledarskap. En som vi 
har haft användning för lyder:    
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Ett ledarskap där två personer (både formellt och i praktiken) delar 
ledningsfunktionen och tar lika stort ansvar och har samma inverkan i 
beslutsfattandet. I viktiga beslut deltar båda medan det vanligtvis tar mindre 
viktiga beslut på egen hand (Döös, Wilhelmson, Hemborg 2003b:185) 

 
Vi vill påpeka att ovanstående definition av delat ledarskap är något snäv eftersom 
den förutsätter ett formellt delat ledarskap. I verkligheten förekommer delat 
ledarskap i många olika varianter. Huruvida samarbetet är formellt eller informellt 
varierar liksom förhållandet mellan uppdelade arbetsuppgifter respektive ansvar 
och befogenheter. I avsnitt 3.1 förklaras begreppet och skillnaderna mellan olika 
former av delat ledarskap ytterligare. 

1.3.2 Chef och ledare 

En chef är en person som innehar den högsta ledande funktionen och har 
avgörande bestämmanderätt över en verksamhet som utövas av en grupp. En chef 
utses av organisationens ledning och har till uppgift att uppnå de mål och 
uppgifter som man har blivit tilldelad (Internetkälla 1, 2008-05-16). Om chef är en 
formell titel karaktäriseras ledare snarare av personliga egenskaper som 
egentligen kan besittas av vem som helst. Vi kommer i denna text däremot att 
använda chef och ledare som synonymer eftersom man inte skiljer på begreppen i 
den forskning som uppsatsen stödjer sig på. 

1.3.3 Ansvar  

Definitionen av ansvar kan göras lång. I Nationalencyklopedin förklaras att man 
inom statsvetenskap använder begreppet i betydelsen "politiskt ansvar", vilket är 
en ganska otydlig definition. I denna uppsats inriktar vi oss på ansvar i offentliga 
organisationer. Centralt är att man som ansvarig enligt lag är skyldig att se till att 
en viss verksamhet fungerar och ta konsekvenserna om så inte sker (Internetkälla 
2, 2008-05-16). Förutom det juridiska ansvaret som följer med den position man 
har kan man även tala om ett moraliskt ansvar. Lennart Lundquist menar att en 
ämbetsman (hans ordval) har personligt ansvar för sina handlingar, och även brist 
på handling, som inte går att överföra på någon annan (1998:71). Begreppet 
ansvar kommer att utvecklas i stycke 2.2.  

1.3.4 Effektivitet 

Vi intresserar oss för ekonomisk, tidsmässig och administrativ effektivitet kopplat 
till ledarskap. Effektivitet avser i ekonomiska sammanhang att man inom 
verksamheten maximalt utnyttjar de resurser man har samtidigt som detta görs 
återhållsamt (Internetkälla 3, 2008-05-16). Med tidsmässig och administrativ 
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effektivitet menar vi främst hur lång tid beslutsprocessen och verksamhetens 
dagliga arbetsuppgifter tar att utföra. 
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2 Ledarskap i offentliga organisationer 

I detta avsnitt kommer vi att presentera ledarskap i offentlig sektor och redogöra 
för viktiga offentliga värden. Avsnittet kommer att ligga till grund för vår senare 
diskussion om delat ledarskap kopplat till offentliga organisationer. Stycket kan 
även ses som ett steg på vägen för att förstå framväxten av delat ledarskap. 

2.1 Kännetecken för offentliga organisationer 

Offentliga organisationer skiljer sig från privata organisationer på fundamentala 
vis. För det första har offentliga organisationer en folkvald högsta ledning som de 
anställda är ansvariga inför, vilket också innebär att folket utgör grunden för all 
auktoritet. Offentliga organisationer skiljer sig också från privata eftersom de i 
högre grad är multifunktionella. Det betyder att de ska ta hänsyn till (delvis 
motstridande) faktorer som politisk styrning, kontroll, lyhördhet inför användare, 
insyn i beslutsprocesser, förutsägbarhet, likabehandling, neutralitet, 
tjänstekvalitet, yrkesmässigt oberoende, politisk lojalitet, kostnadseffektivitet med 
mera (Christensen et al 2005:17). Med andra ord måste offentliga organisationer 
och dess ledare ta demokratiska hänsyn, upprätthålla rättssäkerheten och ta 
hänsyn till det kollektiva. Att målen i den offentliga sektorn är allomfattande och 
innefattar alla ovan nämnda beståndsdelar medför att det görs en avvägning 
mellan effektivitetsvärden och demokratiska värden. 

2.2 Ansvar och effektivitet i offentliga organisationer 

Offentliga formella ledare har ett överordnat ansvar att organisera 
beslutsprocesser, samordna åtgärder eller genomföra reformer och politik 
(Christensen 2005:133). I fragmenterade organisationer med decentraliserat 
beslutsfattande kan det vara svårt att veta vem det är som har fattat ett visst beslut 
och därmed också vem det är som ska ställas till svars för det. När 
specialförfattningarna talar om beslut som myndigheter ska fatta behandlas 
myndigheten som en enhet och det framgår därmed inte vem eller vilka som ska 
fatta besluten (Premfors et al. 2003:219). Vem som ska fatta besluten framgår 
istället i myndigheternas egna instruktioner. Huvudreglerna för beslutsrätten 
anges i förvaltningslagen, verksförordningen och kommunallagen. Enligt dessa 
utövas beslutanderätten antingen av en enda person eller av en grupp anställda 
personer där majoritetens vilja är bestämmande (Premfors et al. 2003:219). Enligt 
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verksförordningen kan chefen delegera sin beslutanderätt till underordnade 
tjänstemän. Detta gäller även de kommunala nämnderna som enligt 
kommunallagen kan delegera till ett utskott, en ledamot, en ersättare eller annan 
anställd hos kommunen eller landstinget för att besluta på nämndens vägnar. En 
förvaltningschef som fått en fråga delegerad till sig kan i sin tur delegera den 
vidare (Premfors 2003:220).  

Som vi skrev i avsnitt 1.3.3 kan ansvar inbegripa två olika betydelser. Dels kan 
man tala om ett juridiskt ansvar, dels ett moraliskt. Enligt Lennart Lundquist har 
tjänstemän särskilt ansvar för sina åtgärder i tjänsten och förvaltningschefen har 
särskilt ansvar för sin enhets verksamhet (1998:70-2). Vidare menar han att det 
enda som är tänkbart ur etisk synvinkel är att alla, oberoende av position, har 
personligt ansvar för sina handlingar. Konkurrerande sätt att se på ansvar inom 
organisationer är att ledaren ensam är ansvarig för organisationens handlingar. 
Detta anser Lundquist dock endast vara etiskt försvarbart om ledaren har 
möjlighet att påverka vad som händer i hela organisationen, vilket skulle 
förutsätta klart avgränsade ansvarsområden och klara befälslinjer. Man kan också 
se det som att alla involverade individer tillsammans har ansvar för 
organisationens beslut. Invändningen mot detta synsätt är att allas ansvar tenderar 
att bli ingens ansvar (Lundquist 1998:70-2).    

Effektivitet sägs ha spelat en framträdande roll i senare års förvaltningspolitik. 
Statens mest grundläggande bestämmelse om effektivitet återfinns i budgetlagens 
första mening: �i statens verksamhet skall hög effektivitet eftersträvas och god 
hushållning iakttas� (Premfors et al. 2003:197).  Motsvarande bestämmelse finns 
för kommuner och landsting. I verksförordningen stadgas att myndighetschefen 
skall se till att verksamheten bedrivs �författningsenligt och effektivt� och chefen 
skall �hushålla med statens medel� (2003:197). Ännu snävare blir det i 
förvaltningslagen när det kommer till principer om hur en tjänsteman ska agera 
vid ärenden. Serviceparagrafen säger att varje ärende �skall handläggas så enkelt, 
snabbt och billigt som möjligt� (Premfors 2003:213). Citaten illustrerar att 
effektivitet i offentliga organisationer är angeläget. Anledningen är att offentliga 
organisationer är till för medborgarnas intressen. Då offentliga verksamheter 
finansieras av offentliga medel ställs också krav på kostnads- och tidseffektivitet. 

2.3 Nya ledare och organisationsformer   

På senare tid har det talats om en ny syn på ledarskap och nya sätt att organisera, 
både inom offentlig verksamhet och i det privata näringslivet. I motsättning till 
resonemanget om att offentliga och privata organisationer skulle skilja sig åt på 
fundamentala vis står organisationsteorin New Public Management (NPM). 
Teorin symboliserar de senaste 20 årens reformprogram i offentlig sektor som 
tonar ner skillnaderna mellan offentliga och privata organisationer. Istället 
framhävs att organisationsmodeller och styrformer från privata organisationer 
med stort utbyte kan överföras till offentliga (Christensen 2005:14). NPM kan 
sägas stå i konflikt med synsättet att man inom offentlig sektor måste ta så många 
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olika hänsyn till flera olika faktorer. Inom NPM får effektivitetsmål såsom 
beslutseffektivitet, kostnadseffektivitet och resursutnyttjande en central plats, 
möjligen på bekostnad av värderingar som tar tillvara på deltagaraspekten i 
beslutsprocesser och demokratin (Christensen 2005:117). 

Tomas Backström skriver i sin kunskapsöversikt över alternativa former för 
chefers ledarskap att dagens ledare befinner sig i alltmer komplexa arbetsmiljöer 
som karaktäriseras av globalisering, snabb teknisk utveckling, minskade resurser 
och ökande kostnader vilket kräver flexibilitet från ledarens sida. Den traditionella 
ledarrollen där styrning och övervakning varit en stor del av ledaruppgiften har 
skiftat till en mer modern, där lyhördhet och stöd för medarbetarna blivit viktigare 
(Backström et al 2008:4). Att ledaren ska ha en god relation med medarbetare och 
involvera dem i beslutsfattande och diskussioner grundar sig i värderingar om ett 
demokratiskt arbetsliv där medbestämmande och samförstånd är betydelsefullt 
(Christensen 2005:142). Dessa förhållanden medför nya krav på både ledarens 
egen funktion, medarbetarnas arbetssätt och hela organisationens struktur. 
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3 Delat ledarskap  

3.1 Vad är delat ledarskap? 

Delat ledarskap är inte helt enkelt att avgränsa eftersom det finns många former 
för hur ledare och chefer kan utöva ett samarbete.  Begreppet används i flera olika 
sammanhang och med olika betydelser. Det är också ett ord med många 
synonymer, till exempel samledarskap, dubbelt ledarskap, dubbelkommando, 
parledarskap och tandemledarskap. I internationell litteratur förekommer 
benämningar som shared leadership, distributed leadership, team leadership och 
co-leadership. För att ge en bild av hur man kan dela upp sitt ledarskap 
presenterar vi här en modell som ger fyra exempel på detta: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 1 Olika former av delat ledarskap � en försöksvis indelning. 

Källa: Döös & Wilhelmson, 2003a:335 
 
De fyra varianter som modellen består av skiljs åt genom fördelningen av 
arbetsuppgifter respektive ansvar och befogenheter; samt huruvida arbetsuppgifter 
och ansvar/befogenheter är gemensamma eller uppdelade.  
Samledarskap som enligt modellens indelning är den mest långtgående formen 
av delat ledarskap innebär att ledaruppgiften innehas av två personer som 
gemensamt har ansvar för arbetsuppgifterna och har samma befogenheter. 
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Tilläggas bör att ledarduon inte är tillsatt av andra, utan har avsiktligt valt 
varandra för att leda tillsammans.  
Funktionellt delat ledarskap innebär att ledarna är chefer för olika 
arbetsområden, till exempel personalfrågor eller budgetering, men har ansvar och 
befogenheter för helheten gemensamt. Varianten innebär att ledarna är chefer för 
olika medarbetare även om de är likställda ur ett hierarkiskt perspektiv. 
Skuggledarskap innebär att ledarna i stor utsträckning utför samma 
arbetsuppgifter men att det bara finns en formell ledare. Även om ett par delar 
arbetsuppgifterna i praktiken är alltså �skuggan� tydligt underordnad i den 
formella hierarkin.  
Matrisledarskap innebär att varken arbetsuppgifter eller ansvar och befogenheter 
är gemensamma. Däremot är de båda ledarna chefer för samma medarbetare. 
Exempelvis kan en person ansvara för personalens kompetensutveckling och en 
annan för produktutveckling (Döös & Wilhelmson 2003a:335) 

3.2 Förekomst av delat ledarskap i Sverige 

En aktuell kunskapsöversikt över alternativa former för chefers ledarskap som vi 
har tagit del av ger anledning att tro att svenska ledares sätt att utöva ledarskap är 
mycket speciellt om man jämför med andra länder. Backström skriver: 
�föreliggande kunskapsöversikt ger anledning att tro att den svenska 
ledarskapstraditionen, precis som den svenska kulturen, är extrem� och �Om alla 
länders ledarskapstraditioner kunde ritas upp på en karta över alla möjliga sätt 
att leda arbete, så skulle kanske den svenska ligga längst ute vid gränsen mot det 
okända, ännu inte praktiserade, ledarskapet� (2008:55). Anledningen till detta 
skulle vara att många av de teorier om alternativa former av ledarskap som man 
funnit i ledarskapslitteraturen handlar om det område på kartan där svensk 
ledarskapstradition finns. Man kan tänka sig att detta beror på att man i Sverige 
fokuserar på samarbete, mångfald och kreativitet snarare än effektiv kontroll. 
Särdrag som kännetecknar svenskt ledarskap är tillit, samarbete, delaktighet, 
konsensus, självständiga medarbetare och innovation; men också tidskrävande 
förankringsprocesser, beslutsrädsla och otydlighet (Backström 2008:4). Vi har 
alltså anledning att tro att delat ledarskap, i formen samledarskap, är ett svenskt 
fenomen. 

En undersökning från 2005 om förekomsten av delat ledarskap i svenskt 
arbetsliv1 slår fast att 41 procent av cheferna på något sätt delar sitt ledarskap. Av 
dessa är det 15 procent som har ett formellt delat ledarskap medan resterande 26 
procent säger att de delar ansvaret för sina chefsuppgifter med någon eller några 
andra endast i praktiken (Döös et al. 2005:28). Formellt delat ledarskap har visat 

                                                                                                                                                   
 
1 �Delat ledarskap i svenskt arbetsliv � kartläggning av förekomst i svenskt arbetsliv� är genomförd med hjälp 
av telefonintervjuer till ett representativt urval chefer i svenskt arbetsliv, både inom privat och offentlig sektor. 
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sig vara något vanligare i offentlig sektor än i privat, men det är ingen skillnad 
mellan de olika chefsnivåerna. Rapporten beskriver också att delat ledarskap 
förekommer över hela arbetsmarknaden, i olika sektorer och branscher, på alla 
chefsnivåer och på arbetsplatser av olika storlek. Särskilt vanligt verkar det dock 
vara på mellanstora och små arbetsplatser samt inom branscher med 
personalintensiv service. 

Lambert- Olsson ger förslag på var delat ledarskap kan passa. Han anser att i 
verksamheter som kräver snabba, distinkta beslut följda av omedelbar handling 
överväger nackdelarna med delat ledarskap medan formen bättre passar i 
verksamheter där empati, noggrann analys och eftertanke snarare är vad som 
eftersträvas (2004:191).   

Generellt är de som delar ledarskapet erfarna chefer i varierande åldrar och det 
är i lika stor utsträckning män som kvinnor som delar. Kvinnor arbetar oftare än 
män i delade ledarskap som är formellt beslutade medan män oftare delar enbart i 
praktiken. Vanligast är att man delar med en person även om en tredjedel av dem 
som delar gör det med flera (Döös 2005). Den mest långtgående formen 
samledarskap känner fem procent av Sveriges chefer igen sig i. Två procent anser 
sig ha funktionell uppdelning, med ett formellt gemensamt helhetsansvar och 
uppdelat underansvar. 

Samma studie visar att chefer i svenskt arbetsliv i allmänhet är positiva till 
delat ledarskap. 75 procent uppger att de har mycket eller ganska positiv 
inställning till delat ledarskap, medan 20 procent är ganska eller mycket negativa 
till fenomenet. De som är mest positiva har visat sig vara chefer som själva delar. 
Hela 98 procent av dem som formellt delar ledarskap uppger att de är positiva till 
det (2005:45).  

3.3 Varför dela ledarskapet? 

Vilka anledningar man har till att dela på ledarskapet varierar från fall till fall. 
Generellt kan man säga att man söker efter sätt att utforma arbetsdagen så att 
verksamheter håller kvalitet och effektivitet, samtidigt som man eftersträvar att 
chefsuppgiften inte ska leda till omöjliga arbetssituationer och ohälsa för cheferna 
(Wilhelmson 2006:6). Med andra ord handlar anledningarna om antingen 
verksamhetsskäl eller personliga skäl - eller både och. I den litteratur som vi har 
tagit del av målas en bild upp av att en ensam chef har svårt att styra själv. Döös 
nämner problemen som �sprungna ur de motstridiga och komplexa krav som 
människor måsta hantera, både i föreningen mellan arbetsliv och privatliv, och i 
uppgiften att leda i en organisation� (2003b:182). Vidare skriver hon att �platta 
organisationer och rivna hierarkier gör att chefen har personalansvar för fler 
medarbetare än en ensam person rår med� (2003b:182). Andra forskare 
(Greenberg-Walt & Robertson 2001, Heenan & Bennis 1999) säger att delat 
ledarskap kommer att vara framtidens ledarskapsmodell just eftersom krav 
kommer att ställas på ledarskap som man menar att ingen individ ensam kan klara 
av på grund av komplexiteten i arbetsuppgifterna och den ökade tidspressen 
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(Backström et al 2008:27). Souba  uttrycker den nya synen på ledarskap som 
�Understanding leadership as being about a person in charge is not wrong, but it 
is no longer adequate� (Backström 2008:29). 

Utifrån de fallstudier och rapporter som vi har tagit del av har vi sammanfattat 
de grundläggande anledningar som verkar ligga bakom viljan att leda tillsammans 
samt förutsättningarna som krävs för att man ska kunna dela på ett framgångsrikt 
sätt som gynnar organisationen. Förutsättningarna som vi här presenterar kommer 
vi att bygga mycket av vår fortsatta diskussion på eftersom de är grundläggande 
för att delat ledarskap ska kunna leda till positiva effekter och fungera i realiteten.   

 
 

Anledningar till delat ledarskap Förutsättningar för delat ledarskap 
Bättre balans mellan arbetsliv och 
privatliv  

Gemensamma värderingar och tydliga 
mål  

Vill ej vara ytterst ansvarig Prestigelöshet 
Ha någon att diskutera med Fungerande personkemi 
Roligare och tryggare att vara två Kompletterande kunskaper och 

personlighetstyper 
Ökad tillgänglighet för medarbetare  Klarlagd successionspolitik 
Uppnå högre kvalitet i arbetet Tydligt klarlagt juridiskt och formellt 

ansvar 
Strategiska eller tekniska skäl Fastställda regler för konflikthantering 
Klara av ett svårt byte av ledare Behov av två ledare från organisationen 

 

Tabell 2 Anledningar till och förutsättningar för delat ledarskap 

Källa: Döös, Wilhelmson, Hemborg 2003b, Wyman 2005, Lambert- Olsson 2004 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att anledningar till att dela ledarskap är dels 
chefernas personliga anledningar, dels strategiska anledningar för organisationen. 
De viktigaste förutsättningarna som cheferna måste uppfylla för att delat 
ledarskap ska fungera är att de båda drar åt samma håll och undviker inbördes 
taktiserande och positionsbevakning. Att ledarna måste ha en bra personkemi är 
självklart. Viktigare att påpeka är att det också måste finnas planer för hur man 
ska hantera konflikter. Att ha en långsiktig och explicit successionspolitik innebär 
att ha planerat vad som ska hända om en i ledarduon av någon anledning avgår. 
Det kan nämligen få konsekvenser för hela organisationen och för den ledare som 
blir kvar om det inte finns en lämplig ersättare. Speciellt svårt blir det om 
organisationen har gjort stora förändringar för att anpassas till två ledare. Tydligt 
klarlagt juridiskt och formellt ansvar krävs också för att undvika otydlighet för 
dem själva, medarbetare och medborgare. 
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3.4 Juridiskt ansvar och delat ledarskap 

Som grund för detta stycke har vi använt en rapport från 2005 skriven av Sören 
Öman, chefsjurist vid Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms 

universitet.  I rapporten tolkar han vad lagstiftningen säger om samledarskap, den 
mest långtgående formen av delat ledarskap som beskrevs i stycke 3.1. Det är 
svårt att säkert säga vad lagstiftningen säger om samledarskap eftersom olika 
tolkningar av lagtexten kan göras. Lagen beskriver tydligt vad som ska göras i en 
offentlig verksamhet, men inte exakt hur det ska ske eller vem som ska ansvara 
för det; ett resonemang som bekräftades i avsnitt 2.2 om ansvar i offentliga 
organisationer.  
   Generellt kan man säga att det på den statliga sidan finns konsekventa 
bestämmelser som innebär att det bara ska vara en enda person som högste ledare, 
som ska svara för den löpande förvaltningen (Öman 2005:14). Exempelvis ska en 
myndighetschef bara vara en person. Det beror på att man vill förenkla 
ansvarsutkrävandet. I de fall där samledarskap är förbjudet har man alltså ansett 
att det är extra viktigt att ansvarsförhållandena är tydliga och därmed föreskrivit 
att en enda person skall svara för verksamheten (Öman 2005:19). I ett par 
specialfall förekommer det dock att en myndighet under riksdagen, åtminstone till 
viss del, leds av flera tjänstemän gemensamt, vilket kan ses som en form av 
samledarskap. Riksbanken och Riksrevisionen är exempel på sådana fall. Ett 
område där lagen inte lämnar öppningar för delat ledarskap är domstolsväsendet 
där det ska finnas en administrativ chef.  

För kommuner och landsting finns det däremot inga generella bestämmelser 
om att endast en person skall vara chef för till exempel en förvaltning även om 
vissa enheter kräver enbart en högsta chef. Exempel på chefspositioner där man 
inte får vara mer än en på posten är verksamhetschef inom hälso- och sjukvården, 
chefsöverläkare, medicinskt ansvarig sjuksköterska och räddningschef. Det finns 
också bestämmelser om att det i skolan endast får finnas en rektor som är ytterst 
ansvarig. I de fall som rektorer delar på ledarskapet, vilket har visat sig vara 
ganska vanligt, har de sitt eget ansvarsområde (Öman 2005:17).  

I avsnitt 2.2 beskrevs att en chef kan delegera sin beslutsrätt till underordnade 
tjänstemän, poängteras bör att detta även gäller delegation till flera personer. Vi 
skrev också att beslutanderätten kan utövas av en enda person eller av en grupp 
personer. I den mån det är tillåtet att delegera beslutanderätt, lämnas det dock inte 
i praktiken något användbart utrymme för att delegera beslutanderätt avseende 
ärendehandläggning (myndighetsutövning). Det innebär att två chefer inte 
gemensamt kan fatta beslut i ärenden som rör myndighetsutövning. Mycket av det 
en chef gör inom de verksamheter där myndighetsutövning är brukligt rör 
emellertid inte sådana beslut och därför är ett samledarskap ändå möjligt (Öman 
2005:23).  

Så länge som lagen följs och de krav som ställs uppfylls innebär samledarskap 
inga problem (Öman 2005:4). Om båda ledarna är ense om ett beslut kan vem 
som helst av dem fatta beslutet. Det beror på att den samledare som formellt har 
fattat beslutet har det juridiska ansvaret för det. Problem dyker upp först när de 
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tidigare nämnda kraven i lagstiftningen inte uppfylls och ansvarsfördelning är 
oklar. Om det blir otydligt vem av två chefer som har tagit ett visst beslut kan det 
bli problem med vem som ska drabbas av efterföljande sanktioner. Den person 
som har delegerat ansvaret till de delande cheferna riskerar att drabbas av 
sanktioner om ansvarsförhållandena är oklara. Den som delegerat ansvar kan 
alltså anses vara ansvarig på samma sätt som om han eller hon inte har delegerat 
ansvaret alls (Öman 2005:6). Jurister ställer sig ofta skeptiska till att den högste 
ledaren delegerar visst ansvar till personer i ett samledarskap eftersom de 
vanligtvis fokuserar på vad som händer om skyldigheter inte uppfylls. I regel vill 
de sträva efter så stor tydlighet som möjlig och enligt aktsamhets- och 
försiktighetsprinciper bör man välja det handlingssätt som innebär minst risk för 
ett oönskat resultat (Öman 2005:7). 

För att få en bredare bild och försäkran på det vi har utrönt från Ömans 
juridiska rapport frågade vi även Bengt Lundell, prefekt vid juridiska institutionen 
i Lund, om han såg några hinder med delat ledarskap. Han menade att det nästan 
alltid går att inom en myndighet göra den formella sidan av beslutsfattandet 
tydligt. Eventuella problem ligger därmed sällan på den nivå där besluten fattas 
utan snarare i förhållande till den som delegerat ansvaret. Vidare menar han att 
beslutsfattande inom ett samledarskap inte är �mer komplicerat än att en styrelse 
eller nämnd fattar besluten�. Han menar också att det inte finns några problem om 
de två cheferna kan dela upp de konkreta besluten. Om de däremot inte delar upp 
besluten kan det i värsta fall leda till att de fattar olika beslut i samma fråga 
(Lundell 080515). 

 Sammanfattningsvis kan man säga att det finns vissa risker med samledarskap 
när det kommer till otydlighet och oklara ansvarsförhållanden som inte finns när 
en enda person är ledare. Där det inte finns något juridiskt hinder bestämmer 
organisationer själva vilken ökad risk som kan accepteras för att införa ett 
samledarskap. De bestämmer också själva hur mycket besvär i form av till 
exempel ändringar av delegationsordningar, avtal och instruktioner de är villiga 
att ta på sig för att genomföra ett samledarskap. Man får inte glömma att avsikten 
med att införa samledarskap i grunden ofta är att varje ledare skall få bättre 
förutsättningar för att i praktiken kunna ta sitt ansvar (Öman 2005:25-7). 
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4 För- och nackdelar med delat 
ledarskap 

Generellt kan man säga att koncentrationen i den litteratur och i de uppsatser som 
vi har läst angående delat ledarskap har legat på de positiva aspekterna av 
fenomenet. För att utöka synsättet kommer vi här att gå lite närmare in på de 
negativa sidorna. För tydlighetens skull har vi valt att dela upp diskussionen om 
för- och nackdelar i tre grupper: en för cheferna själva, en för medarbetare och en 
för organisationen i allmänhet. De två sista avsnitten behandlar för- och nackdelar 
med delat ledarskap utifrån våra perspektiv ansvar och effektivitet.  

4.1 För- och nackdelar med delat ledarskap för 
cheferna 

Forskning pekar på en stor mängd fördelar med delat ledarskap på det personliga 
planet. Att vara två på chefsposten underlättar då �delad glädje är dubbel glädje� 
och �delad sorg är halv sorg� (Holmberg, Söderlind 2004:42 ). Minskad press, 
avlastning i arbetet, mer tid för familjen och mindre sårbarhet är positiva följder 
av delat ledarskap (Wilhelmsson et al. 2006:16). Cheferna som har intervjuats i de 
fallstudier (1-4) som vi har läst upplever att det är skönt att ha en jämlik att 
diskutera med. Tryggheten man får av att vara två är särskilt uppskattad då man 
måste fatta beslut som anses obekväma och när det �blåser kallt� (Döös et al. 
2005:57). Våra intervjupersoner Lotta och Nisse jämförde samledarskapet med att 
ha ständig handledning. De menade även att de lättare kunde fatta beslut eftersom 
de tvingades sätta ord på sina tankar när de diskuterade med varandra (Green 
Dahlberg, Wessberg 080512). 

Omgivningens attityder kan påverka samledande chefer negativt om delat 
ledarskap innebär att man blir sedd som en sämre eller som en halv chef eftersom 
man inte anses klara chefsposten själv. Liknande fördomar kan medföra att 
medarbetare försöker spela ut cheferna mot varandra (Döös et al. 2005:52). 
Kvinnor som delar sitt ledarskap kan också möta fördomen att �det behövs två 
kvinnor för att sköta en hel karls jobb� eller liknande (Holmberg, Söderlind 2004: 
41). Detta kan leda till att cheferna, utan egentlig anledning, får svagare ställning i 
organisationen (Wilhelmsson et al. 2006:28). Lotta och Nisse berättade att de 
hade fått alla möjliga reaktioner från omgivningen när de meddelade att de skulle 
börja samleda. Många i personalen önskade att Lotta och Nisse skulle dela upp 
arbetsuppgifterna mellan sig, för att de skulle veta vem av de två cheferna som de 
skulle vända sig till i en viss fråga (Green Dahlberg, Wessberg 080512). 
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4.2 För- och nackdelar med delat ledarskap för 
medarbetare  

Tillsammans kan två chefer utföra arbetsuppgifter fortare och om de på så vis får 
möjlighet att prioritera annorlunda kan medarbetarna gynnas. Delat ledarskap 
möjliggör för cheferna att vara mer tillgängliga för sin personal eftersom de kan 
�vara på flera ställen samtidigt� (Döös et al. 2005:49). En av Lotta och Nisses 
uppgifter var att fungera som ett �bollplank� för personalen och genom att vara 
två upplevde de att de blev bättre på den uppgiften (Green Dahlberg, Wessberg 
080512). 

Samtidigt som chefer kan bli mer tillgängliga för personalen när de delar på sig 
så blir de starka, kanske för starka, när de går samman. Risk finns att ledarna 
skapar �ett maktcentrum som inga anställda vare sig kan närma sig eller 
påverka� (Fredriksson 2007:22). Ett alltför samstämt ledarpar kan göra så att 
medarbetare känner sig överkörda eller inte våga uttrycka sin åsikt. Lotta och 
Nisse berättade att de genom att framträda tillsammans på möten fick en fördel 
gentemot andra, främst andra enhetschefer, eftersom de då kunde ge extra tyngd åt 
sin åsikt (Green Dahlberg, Wessberg 080512). En annan sak som de berättade, 
och som även det berörde personalen, var att de hade en överenskommelse om att 
vara öppna med sina åsikter inför dem, även om de var oense i en specifik fråga. 
Anledningen var att de ville visa att det var tillåtet att komma med motstridande 
synpunkter. 

4.3 För och nackdelar med delat ledarskap för 
organisationen  

Delat ledarskap kan inte ses som en patentlösning eftersom hur väl det fungerar 
och vad det kan bidra med skiljer sig åt från organisation till organisation, då olika 
organisationer har olika behov och kulturer (Pearce 2004:54). De största 
fördelarna med delat ledarskap tycks vara de som de delande cheferna själva 
upplever. Att chefer trivs med sin arbetssituation och sitt ledarskap påverkar också 
medarbetare och den aktuella organisationen i stort (Wilhelmson 2006:38). På 
grund av att man som två kan fatta snabbare och mer genomtänkta beslut kan man 
säga att chefernas arbetsprestationer blir av högre kvalitet (Rydén 2003:40, 
Wilhelmson 2006:51). Dock går det att vända på resonemanget och påstå att delat 
ledarskap tvärtom leder till långsammare beslut och sämre resultat. Detta på grund 
av att beslut hela tiden måste föregås av diskussion. �Ju fler kockar desto sämre 
soppa� säger ordspråket och här stämmer det in på att fler ledare kan få 
verksamheten att tappa riktning om de drar åt olika håll (Döös et al. 2005:51). 
Otydlighet är ett ord som ofta förekommer när nackdelarna med delat ledarskap 
debatteras. Oklarhet i ansvar, ledarskap och budskap drabbar hela organisationen 
(Wyman 2005:7). 
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Om ett delat ledarskap måste upplösas av en eller annan anledning kan flera 
problem uppstå som både drabbar den chef som blir kvar och organisationen i sig. 
Till exempel kan det vara väldigt svårt att hitta en lämplig ersättare när ett 
välfungerande team upplöses. Om organisationen har anpassats för att styras av 
två ledare är det nödvändigt att hitta en ersättare om man inte är beredd att 
omorganisera igen. Om en verksamhet har anpassats för två chefer, exempelvis 
genom att man har slagit ihop två enheter till en, blir det komplicerat om endast en 
chef senare ska ta över samma ansvarsområde. Sluteffekten kan bli onödiga 
omställningskostnader och effektivitetsförluster (Wyman 2005:7).  

Det största problemet med Lotta och Nisses delade ledarskap uppstod faktiskt 
när det tog slut. När ledarduon valde att sluta samleda blev det väldigt jobbigt för 
personalen. Förvirring uppstod eftersom de två ledarna först introducerat den nya 
idén att leda tillsammans och sen en kort tid senare abrupt avslutat samarbetet när 
personalen väl vant sig vid, och kommit att uppskatta, konceptet (Green Dahlberg, 
Wessberg 080512). Situationen påminner om vikten av att ha en långsiktig 
successionspolitik.  

4.4 För- och nackdelar med delat ledarskap utifrån ett 
ansvarsperspektiv 

Som vi redan nämnt är en av chefens viktigaste uppgifter att vara den som har det 
övergripande och slutgiltiga ansvaret för verksamheten. Frågan är vad som händer 
när två personer delar på detta ansvar.  

Det finns risk för att var och en av ledarna bara koncentrerar sig på den del av 
verksamheten som just den personen är ansvarig för, och att ingen av dem känner 
sig ansvarig för helheten (Wyman 2005:7). Detta gäller främst om det är tal om 
funktionellt delat ledarskap. Om man utgår från samledarskap där ledarna helt 
delar på alla ansvarsområden minimeras risken för att ingen skulle känna det 
övergripande ansvaret (Wilhelmson et al. 2006:45).  

Otydliga ansvarsförhållanden kan leda till att personalen blir osäker på vem de 
är ansvariga inför och vem de ska rapportera till (Wilhelmson et al. 2006:39). 
Otydlighet kan även skapa problem för chefer som befinner sig högre upp i 
hierarkin än det delande paret. En del delande chefer löser problemet med att ta 
ansvar för varsin enhet eller genom att fördela arbetsuppgifterna på pappret 
(Goding, Jansson, Nenzén 2006:23). Den mest förekommande reaktionen som 
Lotta och Nisses medarbetare uttryckte i början av samledarskapet handlade om 
oro för otydlighet och dubbla budskap och de ville att samledarna skulle dela upp 
ansvarsområden. Oron från personalen avtog med tiden och de före detta 
samledarna menade att just det faktum att de inte hade delat upp arbetsuppgifterna 
mellan sig gynnade personalen eftersom de då kunde vända sig till vem som helst 
av dem vid behov (Green Dahlberg, Wessberg 080512).  

Om ansvarsförhållandena i ett delat ledarskap är otydliga blir det problematiskt 
om någon av ledarna gör fel. Det kan vara svårt för cheferna att påpeka varandras 
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brister om man är rädd för att förstöra en god relation eller inte vill visa utåt att 
man inte är helt samstämda. Att kritisera den som man samleder med kan tolkas 
som att man samtidigt kritiserar eller erkänner sin egen inkompetens.  Sämst utfall 
blir det om detta leder till att ingen tar ansvar för de fel som eventuellt inträffar. 
Men det finns också en annan ljusare sida av det delade ledarskapet som innebär 
att det blir lättare att ta sitt ansvar och fatta viktiga beslut som man kanske annars 
hade dragit sig för att ta. Det beroende på att man får stöd från sin kollega (Rydén 
2003: 20, Wilhelmson et al. 2006:27). Några andra farhågor som kopplas samman 
med delat ledarskap är att beslut och arbetsuppgifter skulle �falla mellan stolarna� 
eller att ledarna skyller ifrån sig vid problem. Detta var någonting som vi 
diskuterade under vår intervju med Lotta och Nisse, men ingenting som de kände 
igen sig i (Green Dahlberg, Wessberg 080512).   

Som vi tog upp i juridikavsnittet så försvinner de flesta riskerna för otydlighet i 
ansvarsfrågan i och med delegationsprincipen, som innebär att man har personligt 
ansvar för de beslut man fattar. Under intervjun med Lotta och Nisse ställde vi 
flera frågor om juridiskt ansvar. Att döma från deras svar påverkar inte delat 
ledarskap, och inte ens samledarskap, ansvarsfrågan nämnvärt. De kunde inte se 
några juridiska komplikationer alls och hade inte varit i kontakt med någon jurist 
angående sin organisationsform. De hänvisade till delegationsprincipen som 
anledning till varför det inte fanns några problem med otydligt ansvarsutkrävande 
för sin del. De hade blivit delegerade ansvar från Socialnämnden, politikerna, och 
påpekade också att var och en hade ett personligt ansvar (Green Dahlberg, 
Wessberg 080512). 

4.5 För- och nackdelar med delat ledarskap utifrån ett 
effektivitetsperspektiv 

Många av de chefer som ingår i de fallstudier vi har läst uppger att ökad 
effektivitet är en anledning till att dela på ledarskapet. Möjligheter till att fatta 
bättre beslut, smart fördelning av arbetsuppgifter och driv i 
verksamhetsutvecklingen är faktorer som gynnar effektiviteten och som man kan 
uppnå genom delat ledarskap (Wilhelmson et al. 2006:15). Att paren har 
kompletterande kompetenser och ett arbetssätt där man växlar uppgifter sägs 
fungera som energigivande drivkrafter. Tvåskapet ger nämligen möjlighet till en 
slags �fördröjning med driv� genom att de gemensamt kan agera både 
tillbakahållande och pådrivande. Att växla mellan att hålla tillbaka och driva på 
skapar reflektion och tempo (Döös et al. 2003b:208-9).  

Flera par från fallstudierna (1-4) anser att det delade ledarskapet innebär en 
klar tidsvinst i jämförelse med singelledarskap. De menar att de genom att dela på 
ledarskapet har möjlighet att fördela en stor del av arbetet mellan sig och på så 
sätt göra tidsvinster genom att de kan arbeta simultant eller specialisera sig på ett 
mindre antal arbetsområden. En av det delade ledarskapets absoluta fördelar är 
möjligheten att formellt och praktiskt dela upp verksamhetens personalgrupp, och 
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således personalansvaret mellan sig, i syfte att minska antalet personer som varje 
ledare ansvarar för (Rydén 2003:41). Att vara två medför också en möjlighet för 
ledarna att �täcka� för varandra vid frånvaro vilket minskar sårbarheten för 
verksamheten då den inte behöver stanna upp bara för att en av cheferna är borta 
(Wilhelmson et al. 2006: 46, Rydén 2003:40).  

Det finns invändningar mot att delat ledarskap leder till ökad effektivitet. Om 
tidsvinsten man tjänar genom att dela upp arbetsuppgifter mellan sig går åt till ett 
ökat behov av samråd och informationsutbyte blir det just ingen vinst. Istället kan 
det till och med öka arbetsbelastningen (Rydén 2003:40). Att båda cheferna ska 
närvara på samma möten kan också kännas onödigt men samtidigt kan det vara 
nödvändigt om båda ska vara insatta. Lotta och Nisse gick bara på de viktigaste 
mötena tillsammans. När det gällde medarbetarsamtal så �sicksackade� de mellan 
mötena för att både kunna närvara båda två och ändå vara effektiva.  

 Gemensamt för cheferna i fallstudie 2 var att de ansåg att delat ledarskap 
innebär många fördelar för organisationen såsom bättre insyn, att det blir lättare 
att ha koll på större verksamhetsområden, att det leder till ökad flexibilitet samt 
snabbare och bättre resultat. Lotta och Nisse ansåg att beslutsprocessen blev bättre 
när de började dela. Bland annat berättade Nisse att han förut ofta tog lång tid på 
sig att fatta beslut eftersom han reflekterade mycket, men i och med att Lotta 
skyndade på hans tankeverksamhet kunde han komma fram till snabbare beslut 
(Green Dahlberg, Wessberg 080512). Utöver att beslut kan tas snabbare kan man 
genom att vara två också frammana beslut av högre kvalitet då de blir mer 
genomtänkta och välgrundade när två personer tillsammans bidrar med sina 
respektive synvinklar och erfarenheter. Genom att lämna ut sina tankar till någon 
annan, lära sig att kompromissa, vara beredd att backa eller slåss för sin åsikt kan 
man se på frågan från olika utgångspunkter. Det kan också bli ett slags bevis på 
att slutresultatet blir bra om man lyckas förankra en idé hos en annan (Rydén 
2003: 31, Goding, Jansson, Nenzén 2006 2006:24, Döös et al. 2005:47 ). 

 Som vi tidigare har nämnt kan dock delat ledarskap leda till att 
beslutsprocessen blir längre och att möjligheten till att ta snabba beslut kan 
minska när det är två som ska vara med och säga vad de tycker. I Lamberts 
punktlista över nackdelar med delat ledarskap nämner han �oklarhet om vem som 
bestämmer i akuta lägen� och �handlingsförlamning i komplicerade situationer� 
(Lambert 2004:189). Några chefer i fallstudie 2 uttrycker det som att besluten i 
vissa fall kan bli sämre då man tvingas till kompromisser på grund av tidsbrist 
(Döös et al. 2005:50). Om samarbetet inte flyter på smidigt mellan de båda 
ledarna kan beslutsprocessen alltså bli onödigt byråkratisk och tidskrävande.  

 Om man inte lever upp till de förutsättningar som krävs för ett lyckosamt delat 
ledarskap finns det stor risk för konflikter. Oenighet om vilka strategier man ska 
använda sig av eller oenighet om vilka visionerna är kan leda till att det inte blir 
några strategier eller visioner alls för verksamheten. En verksamhet utan tydlig 
riktning eller som är splittrad på grund av konflikter kan inte vara effektiv och 
kostnaderna kan som följd skjuta i höjden (Wyman 2005:7).  

En diskussion om kostnader med delat ledarskap är ofrånkomlig om man ska se 
på effektivitetens alla aspekter. Faktum är att ett delat ledarskap, i formen 
samledarskap, innebär två chefslöner istället för en. Detta låter förstås 
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avskräckande för de flesta med ett någorlunda ekonomiskt sinne. Vissa 
arbetsgivare anser att var och en av de delande cheferna har mindre ansvar än vad 
ensamma chefer har, och att de därför ska ha lägre lön. I nedskärningstider, när 
det ska sägas upp personal, finns det även en risk för att medarbetarna tänker att 
en av cheferna borde gå istället för anställda i personalen (Wilhelmson et al. 
2006:28). Den bild vi har fått är att de verksamheter där delat ledarskap finns är 
stora och komplexa. Sannolikt är att det på grund av detta redan finns en 
biträdande chefsfunktion alternativt att man skulle behöva anställa någon för att 
utföra de sysslor som chefen inte klarar av ensam. Detta medför i sin tur att den 
extra lönekostnad som krävs vid ett samledarskap, vilket oftast är skillnaden 
mellan en chefslön och en biträdande chefslön, inte är så stor (Rydén 2003:36, 
Holmberg, Söderlind 2004:39). Lotta och Nisse höll med om att det blev mer 
kostsamt när de började samleda, men bara initialt. De menade nämligen också att 
deras organisation troligen ändå hade behövt göra organisationsförändringar för 
att möta den ökade arbetsbelastningen. Av denna anledning menade de att deras 
samledarskap hade lönat sig i längden (Green Dahlberg, Wessberg 080512). Delat 
ledarskap kan också löna sig ekonomiskt om man låter två personer ha ansvar för 
en större verksamhet, och få stordriftsfördelar, istället för att dela upp dem i två 
enheter.  
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5 Sammanvägning  

I följande stycke ska vi sammankoppla teorierna om ledarskap i offentliga 
organisationer med teorierna om delat ledarskap och samtidigt knyta det med de 
effekter som det kan ha på ansvar och effektivitet.  

Inom offentliga organisationer måste det finnas någon som tar det övergripande 
ansvaret för verksamheten. Detta eftersom det måste vara tydligt vem det är som 
står bakom de beslut som fattas, vem som ska ta ansvaret om något går fel och 
vem medarbetare och medborgare kan vända sig till. Den högsta chefen i 
offentliga organisationer har tilldelats makten från valda politiker och har därför i 
uppgift att tillgodose medborgarnas intressen. Moraliskt ansvar ska också 
genomsyra offentliga organisationer, bland annat genom att varje anställd innehar 
ett eget personligt ansvar för sina handlingar. Frågan är om delat ledarskap går att 
förena med de krav som ställs på offentliga organisationer? 

Vi hävdar utifrån den forskning som vi har tagit del av och presenterat i denna 
uppsats att delat ledarskap går att förena med dessa krav. Vi har visat att det inte 
finns några bevis för att delat ledarskap per automatik leder till ökad otydlighet 
när det gäller ansvarsutkrävande samt att effektiviteten per automatik inte 
försämras med delat ledarskap så länge förutsättningarna för delat ledarskap 
uppfylls.  

Det finns inte några absoluta hinder mot delat ledarskap utifrån ett 
ansvarsperspektiv. Detta beror på att både juridiska lagar och moraliska normer 
säger att man har ansvar för sina egna handlingar oavsett hur många man delar sitt 
ledarskap med. Bortser man från teorin kan vi i praktiken däremot se en del 
problem med delat ledarskap som organisationsform för offentlig sektor. För att 
ledarskapet ska kunna förenas med de offentliga ansvarskraven krävs att ledarna 
uppfyller de grundläggande förutsättningar som finns för att få ett bra delat 
ledarskap. Poängteras bör att dessa förutsättningar är långtifrån lätta att uppfylla. 
Att två personer ska ha gemensamma grundläggande värderingar, kunna planera 
långsiktigt, fastställa regler för konflikthantering, ha kompletterande kunskaper 
och personligheter samt vara prestigelösa ser vi som en svår kombination. Man 
kan ifrågasätta hur troligt det är att två personer ska kunna uppnå och bibehålla 
den samstämmighet som krävs för ett framgångsrikt delat ledarskap.  

Precis som vid ett traditionellt ledarskap krävs det av de delande cheferna att 
de tar sitt ansvar och agerar etiskt. Att två ledare har möjlighet att skylla på 
varandra, eller tvärtom hålla varandra om ryggen, kan leda till att 
ansvarsutkrävandet blir komplicerat. En ensam chef har svårare att skylla ifrån 
sig.  

Argumentation går också att bedriva för det motsatta förhållandet, det vill säga 
att delat ledarskap motverkar att oegentligheter sker. Detta bygger på teorin om att 
delat ledarskap leder till öppenhet och ökad insyn. Oetiska handlingar och 
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medvetna fel blir svårare att göra i ett delat ledarskap eftersom man hela tiden har 
insyn i den andras förehavanden. Risken att båda cheferna skulle ha en dold 
omoralisk agenda känns inte så stor. Resonemanget om att delat ledarskap leder 
till öppenhet går att dra ännu längre. Vi menar att delat ledarskap, när det fungerar 
som bäst, kan uppmuntra till mer öppenhet i organisationer. Öppenhet och 
genomskinlighet är eftersträvansvärt vid beslutsfattande eftersom det leder till 
genomtänkta beslut då de föregås av diskussioner där man måste redovisa belägg 
för sina åsikter. Om två chefer visar att de är öppna med sina åsikter, även om de 
inte överrensstämmer, och att alla beslut föregås av åsiktsutbyte sänds budskapet 
till medarbetarna att diskussioner och meningsskiljaktigheter är accepterat. Om ett 
sådant budskap genomsyrar en hel organisation leder det till en mer demokratisk 
verksamhet. Den risk med ett allt för starkt par som finns skulle dock kunna ge 
motsatt effekt på organisationen. Ett väldigt samstämt par som tycker lika i allt 
kan bli svåra för medarbetarna att gå emot. För att delat ledarskap ska gå att 
rekommendera till offentliga organisationer, och förenas med de demokrativärden 
finns, krävs det att de två ledarna kompletterar varandra med olika personliga 
egenskaper, åsikter och erfarenheter så att de inte blir opåverkbara för andra. Det 
finns inte heller något syfte med att ha två cheferna om de inte kompletterar 
varandra och bidrar med olika infallsvinklar. Balansgången här emellan är dock 
svår eftersom viss likhet fordras för att ett samarbete överhuvudtaget skall vara 
möjligt. 

Offentliga organisationers krav på effektivitet gäller både kostnadseffektivitet 
och tidseffektivitet. Medborgarnas intressen ska tas tillvara samtidigt som man 
ska hushålla med resurser så gott det går. Vi har redan redogjort att två chefer kan 
bli dyrare än en eftersom det blir två chefslöner som ska betalas ut, men att detta 
inte ska ses som ett stort hinder mot delat ledarskap eftersom den ökade kostnaden 
i de flesta fall verkar vara marginell. I vissa fall kan det till och med bli mer 
kostnadseffektivt att ha två chefer om man av den anledningen slipper dela upp en 
verksamhet i två parallella enheter. Delat ledarskap kan även hindra att en person 
slutar, blir utbränd eller att man måste göra en större omorganisation.  

Det vanligaste argumentet mot delat ledarskap när det kommer till 
tidseffektivitet är att det tar längre tid att fatta beslut. Den extra tidsåtgång som 
uppstår när man diskuterar och stämmer av med varandra inför beslutsfattande 
måste vägas upp mot fördelen att besluten som fattas kan bli mer genomtänkta 
och långsiktiga. Som vi redan nämnt leder diskussion och öppna beslutsprocesser 
till flera fördelar och vi menar att det har ett värde i sig.  

Den allvarligaste effektivitetsförlusten är om verksamheten tappar riktning på 
grund av otydlighet eller oenighet från två ledare. Hur effektivt paret blir beror 
helt på hur välorganiserade och synkroniserade de är. Det går därför inte att dra en 
generell slutsats om huruvida delat ledarskap är mer eller mindre effektivt än 
singelledarskap. 
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5.1 Slutsats 

Slutsatsen vi har kommit fram till efter att ha analyserat teori och empiri samt fört 
ovanstående resonemang är att vi kan svara jakande på frågan om delat ledarskap 
är en organisationsform som går att rekommendera för offentliga organisationer 
utifrån perspektiven ansvar och effektivitet. Det finns ingen anledning till att inte 
rekommendera delat ledarskap med hänvisning till ansvar och effektivitet eller på 
grund av att det inte skulle vara förenligt med kraven som ställs på offentliga 
organisationer. Detta eftersom vi har visat att delat ledarskap som 
organisationsform per automatik inte leder till att effektiviteten, ansvarstagandet 
eller ansvarsutkrävandet påverkas negativ. För att delat ledarskap ska kunna 
rekommenderas är det ett absolut krav att de förutsättningar som nämns i Tabell 2 
uppfylls; det vill säga de förutsättningar som krävs för att man ska kunna dela 
ledarskapet på ett framgångsrikt sätt som gynnar organisationen. Med andra ord 
kan delat ledarskap som organisationsform i sig varken garantera vinst eller 
förlust åt en organisation då dess positiva effekter är beroende av att 
förutsättningarna uppfylls.  
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6 Reflektion 

I vår slutsats har vi svarat på frågeställningen �Är delat ledarskap en 
organisationsform som går att rekommendera för offentliga organisationer?� 
Detta har vi gjort utifrån perspektiven ansvar och effektivitet. I detta avsnitt tänkte 
vi inkludera några andra perspektiv på delat ledarskap och dela med oss av några 
av de tankar som har uppstått under tiden som vi har arbetat med denna uppsats. 
Förhoppningsvis kan våra reflektioner inspirera till fortsatt forskning.    

 Från början ställde vi oss skeptiska till fenomenet delat ledarskap och var 
säkra på att vår slutgiltiga rekommendation skulle bli att delat ledarskap inte är en 
bra organisationsform och alltså ingenting att rekommendera. Efter att ha 
analyserat oss själva så har vi kommit fram till att vi, liksom de flesta andra, har 
haft en traditionell bild av hur ledarskap ska utföras. Även om vi anser oss vara 
moderna utgår man ändå från �den ensamma mannen på toppen� som norm när 
man pratar om eller jämför olika sätt att utöva ledarskap. Vi har insett att denna 
bild är något förlegad och att delat ledarskap inte behöver ses som varken 
otänkbart eller onaturligt. I själva verket utgår ju allt ledarskap från något slags 
samarbete, om det inte rör sig om en envåldshärskare, och delat ledarskap handlar 
bara om att ta samarbetet ett steg längre.  

Det är svårt att vara negativt inställd till delat ledarskap sen vi fått reda på hur 
många det är, både delande chefer och medarbetare, som tycker att delat ledarskap 
är en utmärkt organisationsform. Som vi redan har skrivit tyckte hela 98 procent 
av cheferna som formellt delar ledarskap i fallstudie 2 att det var positivt att 
samleda. Samledarna som vi själva intervjuade, Lotta och Nisse, hade också i 
princip bara bekräftande saker att säga. Båda uttryckte att de aldrig hade varit så 
bra ledare förr samt att de gärna även i fortsättningen vill dela ledarskap med 
någon om möjligheten dyker upp.  

Möjligheter som vi ser med delat ledarskap är att det kan innebära att personer 
som annars inte har så stor tillgänglighet till chefspositioner får större chans att nå 
dem. Detta är ingen fråga som vi har utrett utan det handlar mest om fria 
spekulationer. Men vi menar att eftersom delat ledarskap kan medföra bättre 
balans mellan arbetsliv och privatliv kanske fler människor vill ta ett steg upp på 
karriärstegen om de inte behöver fokusera all sin tid på arbetet. Personer som 
tidigare skulle ha tackat nej till ett chefserbjudande på grund av till exempel 
familjesituationen kan nu tacka ja till erbjudandet. På detta vis kan man kanske se 
delat ledarskap som ett medel för jämställdhet. Man kan tänka sig en kombination 
där de två cheferna är av olika kön, ålder, etnicitet, har olika utbildningar och 
erfarenheter. Att en mer erfaren person kan lära upp en ny borde både individen, 
organisationen och allmänheten tjäna på. Ett exempel på delat ledarskap som de 
flesta känner till är Miljöpartiets två språkrör. Maria Wetterstrand och Peter 
Eriksson har olika personligheter men mer intressanta skillnader är att de har olika 
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utbildning (biolog respektive företagsekonom), kön och de tillhör dessutom olika 
generationer med en åldersskillnad på 15 år.   

Att vi har funnit att delat ledarskap innebär flest fördelar för ledare på det 
personliga planet kan medföra att läsaren anser att organisationsformen inte riktigt 
kan motiveras. Vi menar däremot att ledarens välbefinnande borde spegla sig i 
resten av organisationen då en �glad� chef ger en �glad� organisation. Vi tror 
därför att delat ledarskap kan leda till mycket positiva konsekvenser om det finns 
en önskan och ett behov i organisationen och bland medarbetarna att ha två 
chefer. Samtidigt tror vi att resultaten för organisationen och för inblandade 
personer kan bli förödande om organisationsformen är något som tvingas fram. Vi 
ser därför att det finns en risk om organisationer skulle para ihop chefer till 
ledarpar utan att ta hänsyn till de förutsättningar som krävs. Detta är en farhåga 
som även andra forskare har uttalat. Även om vi anser att en organisation som har 
råd och behov av två ledare ska införa delat ledarskap (om det finns två personer 
som vill samleda) menar vi att man i en sådan situation först borde fundera 
ordentligt över varför behovet finns. Man kan fråga sig om det inte borde finnas 
tillräckligt med stöd i organisationen för att endast en ledare ska vara tillräcklig. 
Det kan inte vara meningen att en organisation ska vara så komplex och fylld med 
krav att inte en ensam chef orkar med. Möjligtvis beror denna åsikt på att vi är 
fast i synen på att en ledare ska vara en person som klarar allting själv. Även om 
det skulle vara så anser vi inte att samledarskap bara ska införas som lösning på 
olika problem utan att man borde lösa eventuella sådana på andra vis. Att till 
exempel införa delat ledarskap av den anledningen att ledare ska känna sig trygga 
i att fatta �obekväma� beslut finner vi inte legitimt eftersom vi anser att det bör 
vara en självklar chefsuppgift att våga göra detta. Innan man tar steget till att 
införa samledarskap i offentliga organisationer tycker vi därför att man först ska 
fundera ordentligt över vilka mål man har i organisationen och vilka olika sätt det 
finns på vilka man kan uppnå dem. 
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