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gott ledarskap. Det är dock svårt att generellt beskriva vad 
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Förord 
Känslan av att sitta med sin färdiga uppsats och skriva ihop ett förord är speciell. 
Bakom studien ligger många timmars arbete och några få ögonblick av frustration. Trots 
det har tiden med uppsatsen varit otroligt kul och lärorik. De roligaste stunderna i mitt 
skrivande har jag delat med Dig Lena, då vi bollat idéer, haft fikapauser och skrattat i 
mängder!  

Tack Glen Helmstad, min handledare, för att du inspirerat mig i mitt skrivande och 
hjälpt mig skapa en uppsats jag är stolt över!    

Det är med visst vemod men framför allt upprymdhet i att ha nått ett färdigt resultat, 
som jag nu lägger min uppsats åt sidan. 

 

Nina Fredriksson, Lund - våren 2007 
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1. Inledning 

Ledarskap är idag ett stort och välutforskat område och åtskilliga resurser läggs på 
forskning och utveckling av ledarskapsteorier (Döös & Wilhelmson 2003). Trots det, 
finns det förhållandevis lite forskning gjord kring delat ledarskap. Möjligtvis kan detta 
vara ett olyckligt resultat av att delat ledarskap strider mot vedertagna teorier. Teorier 
rörande om att ledarskap bäst sköts av endast en person, det vill säga, att en ensam 
ledare har de bästa förutsättningarna för att kunna fatta både snabba beslut och för att ha 
tydliga riktlinjer. Även om det delade ledarskapet skiljer sig markant från det 
traditionella ledarskapet och trots bristande forskning kring ämnet höjs omfattningen av 
delat ledarskap. Det spekuleras nu i allt större utsträckning om det delade ledarskapet 
till och med kan vara att föredra i vissa sammanhang.  

Att vi för diskussioner kring ledarskap är tydligt, men vad diskussionerna ger svar på är 
svårt att exakt sätta fingret på. Jag tror diskussionerna har att göra med att många 
organisationer förändras utseendemässigt, kopplat till att man kräver allt mer av chefer 
gällande resultat, vinst och personal. I takt med att Sverige förändras behöver även 
ledarskapet förändras och utformas utifrån vad som efterfrågas. Det har blivit svårare att 
utföra ett ledarskap och att man kräver otroligt mycket av varje enskild individ. Kanske 
är det så att vi konstaterat att ett traditionellt ledarskap med en enskild chef inte längre 
är vare sig nödvändigt, möjligt och inte heller direkt anpassat för dagens organisationer.  

Delat ledarskap är en social konstruktion, vilken genom möjligheter till att expandera 
kan vara ett sätt att skapa större uthållighet och förbättrade förutsättningar i 
organisationer (Döös & Wilhelmson 2003). Än dock skall man vara försiktig med att tro 
att delat ledarskap är en universalmodell vilken kan appliceras inom alla organisationer 
och bör istället ses som en användbar modell inför rekrytering av chefer där 
arbetsuppgifterna anses vara för svåra och slitsamma. Många människor har 
erfarenheter av delat ledarskap och smaken går stundtals isär i huruvida delat ledarskap 
är en bra ledningsform eller inte. Den forskning som redovisats förespråkar i mångt och 
mycket delat ledarskap och ett flertal forskare anser att diskussionerna inte längre bör 
grunda sig i frågan om huruvida delat ledarskap är bra för chefer i vår tid, utan under 
vilka förutsättningar, hur och varför det delade ledarskapet är intressant. 

1.1 Problem och syfte 
Allt som oftast vill vi att chefen ska vara på ett visst sätt för att vara den goda ledaren. 
Alla har vi olika idéer över vad som karaktäriserar en god ledare och väldigt ofta är det 
bevisligen svårt för en ledare att lyckas. Chefer uttrycker att de inte har den kapacitet 
som krävs att vara både ledare och chef, trots att det är vad vi efterfrågar. Mer ansvar än 
man klarar av, för mycket tid på arbetet och för lite fritid leder till att allt fler chefer sett 
sig om efter nya alternativ. Jag vill med min uppsats se ifall det som karakteriserar ett 
delat ledarskap stämmer bättre överrens med vad större organisationer kräver av en 
ledare idag. Har utvecklingen i vårt förändringsstadda samhälle gjort att vi behöver 
någon form av delat ledarskap för att klara av att leda en organisation? Är delat 
ledarskap en epok som kommit för att stanna eller en episod som antagligen inte 
kommer att fungera och sakta men säkert försvinna bort från ledarskapsdiskussionerna? 
Vad som finns skrivet om delat ledarskap rörande dess positiva och negativa aspekter 
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samt vilka kopplingar man kan dra mellan synen på ett gott ledarskap och delat 
ledarskap skall jag studera genom en litteraturgenomgång. Mitt syfte är således:  

Att genom befintlig litteratur analysera och reflektera över om de karaktäristiska 
dragen för ett gott ledarskap stämmer överens med utfallet av delat ledarskap.  

1.1.1 Forskningsfrågor 
• Hur fungerar delat ledarskap i praktiken? 

• Är delat ledarskap lösning på ledarskapsproblematiken?  

1.1.2 Begreppsdefinition 
Ofta förknippar man begreppen chef och ledare som två skilda begrepp. Chefen är den 
som har tillträtt genom ett formellt beslut och har en yrkesroll som chef. Att vara en 
ledare handlar istället snarare om att vara den person medarbetarna anser är duktig på att 
leda människor. Jag kommer i uppsatsen inte att skilja på dessa begrepp, förutom i de 
fall då jag redogör för detta, utan kommer att benämna chefskap och ledarskap utifrån 
vad vi vanligtvis relaterar till chefskap.   

1.2 Uppsatsens utformning 
I uppsatsen kommer jag inledningsvis att redovisa teorier rörande ledarskap i den 
kontext som krävs för att utifrån befintlig litteratur kunna knyta an den till det delade 
ledarskapet. Här redogör jag även för vad som finns skrivet kring svårigheterna i att 
vara chef, samt att jag beskriver vad som kännetecknar det så kallade goda ledarskapet.  

Efter teoridelen följer en redogörelse över vilken metod jag använt mig av. Jag 
beskriver hur jag samlat in mina data och hur mitt urval av litteratur sett ut.  

Därefter kommer jag att redovisa resultatet av mitt arbete med att besvara två 
forskningsfrågor utifrån de tolkningar jag gjort av befintlig litteratur kring delat 
ledarskap. Jag framställer här andra forskares tidigare skrivna teorier och avslutar varje 
forskningsfråga med en analysdel. I de två analysdelarna kommer jag att sammanfatta 
huvuddragen av mitt resultat och integrera materialet med mina reflektioner kring delat 
ledarskap. Jag kommer här att vrida och vända på begreppet för att på så sätt, 
förhoppningsvis, skapa en uppsats som leder till ökad och bättre kunskap inom ämnet 
ledarskap.  

Efter redogörelsen av bägge forskningsfrågorna och med tillhörande analyser kommer 
jag i en slutdiskussion kort att återkoppla mitt material till mina två forskningsfrågor 
och mitt syfte.  

Jag kommer slutligen att avrunda uppsatsen med mina avslutande reflektioner. I det 
avsnittet återspeglar jag huvudelementen i vad jag kommit fram till, reflekterar i hur 
organisationer kan dra nytta av min uppsats samt gör en kortare redovisning på förslag 
för fortsatt forskning.  
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2. Teori  
Följande kapitel kommer att vara en redogörelse av forskning kring dagens 
ledarskapsproblematik och vad som brukar känneteckna ett gott ledarskap. Teoridelen 
är tänkt att vara en grund för min senare redovisning och analys av delat ledarskap.  

2.1 Svårigheter i att vara chef idag  
I organisationer finns idag ofta anställda med helt olika karaktärer, bakgrunder, attityder 
och förväntningar, vilket återspeglar sig i organisationers struktur och utseende (Bolman 
& Deal, 1997). ”Att läsa av människor” och utefter det försöka förstå vad resultatet 
kommer att bli i en organisation är otroligt svårt för en chef. Därav är ofta samspelet 
mellan både individer och avdelningar, samt olika organisationer, ett komplicerat 
problem. Större organisationer visar stundtals en kaotisk blandning av mål, miljöer och 
personal. Ett sampel mellan så många olika komponenter kan medföra en osäkerhet 
bland både chefer och anställda. Denna mångtydlighet eller osäkerhet beror på en rad 
olika faktorer, med vilka alla kan knytas an till brister i kommunikationen. Ibland kan 
det vara ett medvetet val från cheferna att sålla bort information för att undvika att 
bakomliggande faktorer kring ett problem kommer till ytan. Oftast är det dock faktorer 
rörande tidsaspekter eller svårigheter i att både förstå och förklara vissa händelser som 
gör det svårt att ha en överblick över verksamheten och därmed kunna var tydlig.  

Med chefskapet följer idag inte enbart uppgifter i likhet med att vara en ledare, det vill 
säga att vägleda och stimulera människor i deras arbete, utan även att ansvara för olika 
system och handla utefter vissa arbetsrättsliga lagar (Döös & Wilhelmson, 2003). 
Chefsuppgiften är en balans mellan att vara den chefande administratören, 
systemförvaltaren, samt att vara en ledare som förespråkar förändringar och har kunskap 
i att vägleda och stimulera människor. Idag är förväntningarna höga och en enkät 
framtagen av Personlig kommunikation och civilekonomerna i Stockholm under ledning 
av Svensson utskickad år 2001, redovisade de saker cheferna var missnöjda med i sitt 
arbete. Enkäten var utskickad till 400 chefer på alla nivåer, bland civilekonomernas 
medlemmar och visade att chefer inte ansåg sig få det stöd de behöver för att klara av 
den chefsroll som förväntas. Genomgående menade cheferna att de var i behov av stöd 
för att klara av uppgifter gällande sina egna och andras kompetensutveckling, kriser och 
förändringsarbete, samt hur man på bästa sätt rekryterar rätt person till rätt plats.  

Både tidigare och idag är det svårt att leda, styra och organisera en verksamhet. 
Organisationen i stort och medarbetarna ställer allt högre krav på att det finns en chef 
som besitter rätt kunskaper, då både i form av teoretisk kompetens och social 
kompetens (Andersson 1987). Att som chef ha medarbetare som inte talar med varandra 
utan istället mot varandra och att arbeta med grupper som inte talar samma språk är 
otroligt svårt. Det är en svår uppgift att anställa och sätta rätt person på rätt plats. 
Andersson (1987) ifrågasätter hur skall man som ledare kunna motivera sig själv och 
andra om man har andra saker som bör prioriteras högre? En chef skall försöka skapa 
god stämning i en miljö, där det tyvärr ofta råder kaos.  
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Inte nog med att en chef skall hinna med mer än vad man egentligen har tid till och vara 
både ledare och chef så samtalas överallt om vem som är vinnare och vem som är 
förlorare, då även inom organisationer (Troiano, 1999). Debatter rörande om vem som 
anses vara den mest lyckade och framgångsrike hör vi kontinuerligt. Ett vanligt 
uttryckssätt i att en chef anses vara framgångsrik är att man har möjlighet att utöva 
makt, och makt kopplas i sin tur stundtals ihop med delegation. Vanligtvis har vi idén 
om att det måste vara endast en person som delegerar ut uppgifter till andra, och att det 
därmed är en person som i slutskedet har makten i att bestämma vem som skall göra 
vad. Men att en person delar ut uppgifter utan samråd med någon annan skulle inte vara 
det mest effektiva, menar vissa forskare. I nästintill varje bok, skriven om team och 
ledarskap, finns teorier om att samarbete är det mest effektiva. Men varför är det då så 
svårt för ledare att ta efter detta? Troiano (1999) tror att det grundar sig i att man inte 
anses vara nummer ett om som chef om man inte har en bestämd och utpräglad syn på 
hur saker och ting skall ske och hur man skall arbeta. Är man chefen som bestämmer 
och tror sig veta bäst, så anses denne automatiskt vara nummer ett, något många ledare 
idag tyvärr eftersträvar. Andra anser att det istället leder till press i att vara en chef man 
egentligen inte är. Här behövs en attitydförändring och att både chefer och medarbetare 
upplyses om att det inte nödvändigtvis behöver finnas någon som är nummer ett, och att 
samarbete många gånger kan vara att föredra för ett lyckat ledarskap. 

2.1.2 Medarbetarna 
Chefer beskriver ofta att de har svårigheter med att finna tid till att organisera och skapa 
en tydlighet i sitt arbete. Trots det så inkluderar chefsposter inte bara rutinarbete utan 
även att man visar engagemang i sina arbetsuppgifter (Larsson, 1998). Tydliga roller 
anses jätteviktiga och den enskilde chefens motivation och initiativ kommer att vara 
avgörande för kvalitén på arbetet, även hos medarbetarna. I takt med att ledarskapet 
förändras och utvecklas ökar även kompetensen hos medarbetarna och allt fler har 
akademisk utbildning. Högre utbildade medarbetare leder till krav på skickligare chefer, 
vilka kan ge medarbetarna vad de efterfrågar.  

Om inte organisationen kan uppfylla medarbetarnas krav, söker sig de anställda ofta till 
nya organisationer (Andersson, 1987). Som chef har man i alla tider haft ett ansvar för 
att få medarbetarna att stanna kvar på organisationen och därmed ett ansvar i att se till 
att medarbetarna får de utvecklingsmöjligheter de önskar. Skillnaden är dock att idag 
ställer medarbetare högre krav på ett meningsfullt arbete än vad de gjorde tidigare och 
det är inte lika vanligt att man som chef kan ”köpa” sig fri genom förmåner och högre 
lön för att undvika visat engagemang. Många medarbetare går inte till jobbet enbart för 
att tjäna pengar utan för att kunna påverka och för att det ger mening i deras tillvaro. 
Finner inte medarbetarna mening i sitt arbete kommer de troligen att söka sig till andra 
arbetsplatser där deras krav uppfylls. Detta varierar dock från arbetsplats till arbetsplats, 
jobb till jobb och från individ till individ och det är svårt att generalisera. Det både är, 
och har varit, en svår uppgift att som ensam chef formulera jobb till anställda som 
uppfyller kraven i att vara både utvecklande, meningsskapande och ha ett innehåll som 
leder till livskvalitet.  
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2.2 Är ledarskap nödvändigt?  
Om nu organisationer har svårigheter med att lösa problem rörande otydlighet, för 
mycket arbete men för lite tid, medarbetarnas allt för höga krav med mera, varför 
behöver vi då ha ett ledarskap över huvud taget (Adizes, 1979)? Kan man inte istället 
undvika ett styre och låta hela organisationer identifiera och genomföra sina mål utan 
ledning? Inom vissa grupper har man försökt att se ledandet som någonting som skall 
rotera och inte skötas av en mindre utpekad grupp. Försöken i att helt eller näst intill 
avskaffa ledarskapet har gjort det ännu tydligare att ett ledarskap är nödvändigt. Att ha 
någon som leder organisationen och medarbetarna framåt är alltför viktigt för att helt 
avstå från det. Man har gjort försök till att avskaffa ledarskapet men den relativt 
radikala strukturen av organisationer har inte fått något genomslag i Sverige.  

Vi behöver alltså ett ledarskap för att kunna hålla ihop en organisation och för att kunna 
skapa tydliga gemensamma mål. Men behövs verkligen ett ledarskap för att kunna 
skapa en organisation som presterar och uträttar något? Hogan och Kaiser (2004) menar 
att svaret på den frågan är ja. I huruvida ledare influerar och påverkar prestationerna i 
organisationen är det vanligtvis så att chefer med sin karaktär påverkar kulturen i 
toppteamen, och sedan påverkar och influerar de karaktäristiska dragen hur det ser ut 
längre ner i organisationen. Detta är en viktig process som förekommer i alla 
organisationer, mellan både medarbetare och chefer. 

2.3 Karaktäristiskt för ”goda ledare” 
Vad som är ett gott ledarskap och vem som är en god är svårt att definiera. Ett ytterligt 
exempel på en ledare var Adolf Hitler var ledde Tyskland under andra världskriget. 
Somliga anser att han var en effektiv ledare, medan andra påstår att han var en rasistisk 
diktator som utövade ett ledarskap som inte moraliskt är acceptabelt. Han förändrade ett 
helt land från att vara intetsägande och lamslaget till att bli en stormakt med en ofantligt 
stor militär makt. Hitler påverkade miljontals människor och tillsammans skapade de 
ofantliga förändringar under enbart ett par år! Men trots detta skulle de flesta inte skriva 
under på att han var en god ledare och att han utövande ett gott ledarskap (Drouillard & 
Kleiner, 1996). 

Att kunna bli och vara den som medarbetarna anser god ledare är någonting som ofta 
inte är en enkel match. Ledarskap och kvalitéerna därtill skiljer sig från person till 
person och man kan enbart urskilja vilka kvaliteter som verkar vara återkommande och 
vad som är generellt nödvändigt för ledarskap. Följande egenskaper och karaktärer skall 
enligt Drouillard och Kleiner (1996) inte ses som separata delar i ett ledarskap utan det 
är en helhet och ett samspel mellan dessa som skapar ett om möjligt gott ledarskap:  

• Som chef skall man vara kommunikativ. Det vill säga att uppmuntra ett klimat 
där kommunikationen är ren och tydlig. Det är otroligt viktigt och inkluderar 
inte enbart envägskommunikation utan även att man som ledare både har viljan 
och tiden till att lyssna. Att man som ledare försöka lyssna är viktigt för att på så 
sätt bekräfta att medarbetarnas arbete är viktigt, informationen blir mer tydlig 
och organisationen kan då lättare nå sina mål.  
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• Som ledare skall man också se till att man faktiskt handlar och inte enbart 
pratar. Det blir lätt att en ledare stoltserar med att vara är ärlig, pålitlig, rättvis 
och har hög moral. Men egenskaper likt dessa är något en ledare måste uppvisa 
och inte bara prata om. Även Hogan och Kaiser (2004) i artikeln ”What we 
know about leadership” har beskrivet vikten i att ha en ledare som är pålitlig för 
organisationen. Deras modell för vilka egenskaper en god ledare skall besitta 
kan byggas på och utvecklas av det som Drouillard och Kleiner (1996) redovisar 
när de även beskriver att en chef måste vara ärlig och fullfölja det man påstått 
göra. Hogan och Kaiser (2004) redogör för att det finns tydliga kopplingar 
mellan om de anställda visar att de har tillit till chefen och chefens ökade 
prestationer. 

• Att man har ett genuint intresse för andras välmående och utveckling, ser till de 
anställdas psykiska och känslomässiga behov och att man värdesätter andras 
kunskaper är viktiga faktorer i ett ledarskap. Dessa attribut kommer leda till att 
medarbetare känner lojalitet och engagemang gentemot sin ledare. En god ledare 
bryr sig om andra och Drouillard och Kleiner (1996, sid. 31) förtydligar detta 
genom ett citat av Ralph Waldo Emerson ”[Trust men and they will trust you; 
treat them greatly, and they will show themselves great]”.  

• Viktigt är även att en ledare belönar och erkänner medarbetares prestationer. 
Dessa belöningar uppskattas mest av medarbetarna då ledaren frågar de anställda 
vad de vill, för att sedan tillsammans, komma överrens om en lämplig belöning 
för exempelvis extra arbete.  

• En ledare kommer då denne inser begränsningarna i att enbart förlita sig på en 
enskild människas kunskap att arbeta utefter en teamorienterad inriktning. 
Ledaren skall i en organisation vara coachen som underlättar, lär och motiverar 
till samarbete. Utöver samarbete menar Hogan och Kaiser (2004) att det är 
viktigt att chefen skapar tydliga mål och redovisar vad hela gruppen och 
organisationens mening är och har för avsikt att göra. Det är viktigt att även 
medarbetarna får tillgång till tydliga regler rörande vilka resurser man har och 
arbetar med. Det för att skapa en grupp där alla känner sig delaktiga och har en 
känsla av att man arbetar utefter ett gemensamt mål.  

• Inte alla är bekväma i situationer där man måste ta beslut; och även färre är 
villiga att ta ansvar för dem. En chef behöver ta svåra beslut och ansvara för 
dem, även om ledaren inte personligen är involverad i dem. Detta kräver att man 
har en ledare som både är beslutsam och villig att ta ansvar (Drouillard & 
Kleiner, 1996). Det visar sig även framför allt för underställda vara viktigt att 
dessa beslut sker vid ”rätt” tidpunkt och i lägligt skede för att sedan kunna 
handla därefter. Vid tider då det krisar i en organisation måste en effektiv chef 
våga ta snabba beslut, som inte innefattar lång betänketid. Även under normala 
förhållanden krävs det att ledaren är beslutsam. Chefer är dagligen i situationer 
där beslut tas och kvalitén på dessa beslut varierar ständigt (Hogan och Kaiser 
2004).  
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De studier SIDA gjort rörande vad en god ledare skall ha för karaktär och egenskaper 
(Eldestrand, Herngren & Lundgren, 2006) stämmer väl överrens med det som 
Drouillard och Kleiner (1996) redovisar. Ledaren bör ha modet att diskutera med andra 
och driva både små och stora problem, vara representativ och skapa känsla av 
tillhörighet för alla anställda. I deras studier framgick även att man som ledare skall 
göra bra ifrån sig arbetsmässigt, vara framgångsrik, men inte tvunget vara en arbetshäst. 
Viktigt är även att ledaren är demokratiskt och låter alla få komma till tals.  

Att försöka skapa en universell ledaregenskap utefter de studier som gjorts kring det 
”goda ledarskapet” är nästintill omöjligt (Bolman & Deal, 1997). Dock finns det 
möjlighet att urskilja vissa återkommande mönster. Det är dessa mönster som är 
riktlinjerna när man brukar beskriva vad som är ett gott ledarskap. Att ledarskapet 
förändras från gång till gång och varierar beroende på vem som utför det är också 
påtagligt. Bristen i att finna kännetecken eller egenskaper som på ett samstämmigt sätt 
kan beskriva ett effektivt ledarskap, stärker teorierna om att ledarskap varierar med 
situationen. 

2.3.1 En kontextuell syn på ledarskap 
Ett sätt att studera ledarskap, är att se det lika komplext som det samhälle vi lever i. I 
varje organisation, likt samhället, sker dagligen konstruktioner och rekonstruktioner i 
chefskapet (Döös & Wilhelmson, 2003). Utefter alla pågående relationer i en 
organisation skapas olika perspektiv och utgångspunkter som sedan formar ledarskapet. 
Eftersom chefskonstruktionerna är så pass varierande och ändras utefter tid och plats så 
finns det möjligheter, vilka borde tas tillvara, i att pröva olika konstruktioner i hur man 
kan skapa ett gott ledarskap. 

Eriksson och Wåhlin (1998) beskriver en rad olika teorier huruvida man kan se på 
ledarskap bland annat utifrån skillnader i organisationer och en ledares förutsättningar. 
De beskriver hur en ledares förutsättningar bestäms av aspekter rörande vilket 
verksamhetsområde organisationen har, omfattningen, miljön, normer och tradition 
samt förhållanden mellan olika aktörer på området. Enligt författarna är varje enskild 
situation i en organisation unik, sett utifrån den situationsbaserade synen på ledarskap. 
Huvudbudskapet i den situationsbaserade skolan beskrivs som att det inte finns något 
generellt bästa sätt att leda en organisation. Istället finns det mer eller mindre lämpliga 
sätt beroende på situationen. Ledningens uppgift i en organisation är att se över 
olikheter som en organisation har och att skapa en interaktion mellan dessa. Det kan 
gälla teknologi, arbetsuppgifter och struktur. I denna interaktion skall man beakta både 
organisationens krav och krav ställda från omgivningen.   

De traditionella uppfattningar vi har kring den heroiske ledaren som skall klara allt 
ensam har lett till att vi enbart fokuserar på ledaren som en aktör och inte aktören i ett 
sammanhang (Bolman & Deal, 1997). Vi ser att en ledare får någonting gjort, men 
omständigheterna runt omkring är svårare att urskilja. Situationen påverkar hur ledaren 
kan eller måste handla och ingen modell är universell för alla de situationer en ledare 
hamnar i. Med de traditionella uppfattningar vi har följer bilden av att ledaren enbart 
förhåller sig via en envägsprocess; där ledaren leder och de andra låter sig ledas. Detta 
gör oss till viss del blinda för att det faktiskt finns en relation mellan ledaren och de 
anställda. Ledare både formar och formas av sin omgivning och ledarskap handlar inte 
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enbart om vad en ledare gör utan även vad som händer runtomkring dem i relationen 
med medarbetarna.  

Ofta jämställer man ledarskap med en högt uppsatt position, vilken automatsikt leder till 
att de lägre ner i hierarkin får rollen som passiva underställda. Det medför till att högre 
chefer tar på sig större ansvar än vad de egentligen klarar av. Ledarskap är en process 
som handlar om ett samspel mellan olika påverkansfaktorer, där känsla, tanke och 
handling förenas i ett samarbete mellan ledare och anställda för att nå syften och mål 
som båda parter kan stå för.  

Överallt finns påståenden om hur en god ledare skall vara. Men vad är då ett gott 
ledarskap? Genomgående skall en ledare vara visionär, ha styrka och engagemang 
gentemot organisationen och de anställda. På grund av att det goda ledarskapet är 
situationsanpassat, behöver det som fungerar i ett sammanhang inte alls fungera i ett 
annat. Eftersom ledarskap enligt Bolman och Deal (1997) är ett samspel mellan vilken 
situation man befinner sig i och det bästa sättet att leda, bör man vara medveten om det 
för att kunna beskriva ett gott ledarskap. Ett flertal gjorda undersökningar har dock visat 
att det faktiskt finns speciella färdigheter och egenskaper hos vissa ledare oberoende på 
vilken situation de befinner sig i. Annan gjord forskning har funnit att vissa 
situationsvariabler är avgörande för vilken typ av ledarskap som fungerar bäst under 
vissa förutsättningar. Med detta i åtanke följer senare en redogörelse för om det delade 
ledarskapet kan användas på organisationer och vad för faktorer som då krävs för att 
göra det möjligt.  
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3. Metod 
I nedanstående kapitel kommer jag att beskriva hur jag arbetat med en 
forskningsöversikt som modell för mitt skrivande. Jag redogör för hur jag gått tillväga 
när jag samlat in mitt material och vilka urval jag gjort för att använda mig av litteratur 
som är av vikt och relevans för min uppsats. Därefter delger jag på vilket sätt jag 
studerat min litteratur och hur jag arbetat för att få svar på mina forskningsfrågor.  

3.1 Forskningsöversikt 
 

För att finna en lämplig modell i hur jag ska skriva min studie har jag förutom min 
valda modell; forskningsöversikt, studerat framför allt fem olika modeller (Segersten 
2006): 1) Att göra en studie utefter en begreppsanalys, 2) göra en uppsats som bidrar till 
evidensbaserad forskning inom ämnet ledarskap utifrån analys av kvantitativ forskning, 
3) en litteraturöversikt, 4) att analysera diskurser eller 5) eller att studera mitt ämne 
utifrån ett narrativt tillvägagångssätt. Efter att ha granskat och varit öppen även för 
dessa modeller har jag konstaterat att en forskningsöversikt är det mest lämpliga 
angripssättet att studera delat ledarskap på, sett utifrån i mitt syfte och arbetsområde. 

En forskningsöversikt menar Backman (1998) har i syfte att på ett tydligt sätt 
sammanfatta och integrera tidigare gjord empirisk forskning. Likt Backmans uppsatta 
mål har jag med min uppsats försökt att utveckla teorier, se efter samband, och till viss 
del generalisera. Backman redogör för de vanligaste indikatorerna till varför det finns 
behov av en forskningsöversikt.  

 

• man saknar överblick över ett område 

• området har utökats med ny kunskap sedan den senaste överblicken 

• det finns motsägande kunskap i fältet 

• ett forskningsfält behöver kompletteras med ett nytt perspektiv 

• man har en ny, alternativ aspekt på en översikt 

• översiktens syfte är att visa på luckor i kunskapen 

• en översikt avser att ge vetenskapligt stöd för någon praktik 

 

Jag vill skapa någon form av överblick över den litteratur som finns rörande delat 
ledarskap och har därför valt att göra en forskningsöversikt. Det passar också när jag 
vill se vad som har studerats och vilka teoretiska utgångspunkter den senaste 
forskningen har (Friberg, 2006). Ledarskapsutveckling är ett väl utforskat ämne, men 
trots det finns brister i forskningen kring delat ledarskap. Jag tror därför att det finns ett 
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behov av ytterligare forskning kring ämnet och anser därmed att en forskningsöversikt 
är efterfrågad.   

Backman (1998) visar på två huvudsakliga strategier för att genomföra en 
forskningsöversikt. Den första strategin har han valt att kalla kombinatorisk översikt 
med avsikt att beskriva, summera och integrera hittills dokumenterad forskning. Den 
andra strategin, komparativ översikt är en mer jämförande strategi där man går ett steg 
längre utöver det rena summerandet. Här fokuserar man istället på att till exempel 
utreda, och att förklara likheter och olikheter mellan olika studier. Jag har i min studie 
valt att använda mig av den sistnämnda strategin, komparativ översikt. Detta för att jag 
vill belysa och lyfta fram de eventuella kopplingar som finns mellan vad som 
kännetecknar ett gott ledarskap och det delade ledarskapet.  

3.2 Datainsamling 
Datainsamlingen har två moment; litteratursökning och urval. Dessa beskrivs närmare 
nedan.  

3.2.1 Litteratursökning  
För att få en överblick och förståelse i vad som finns publicerat i tidigare forskning 
kring delat ledarskap började jag med en inledande litteratursökning för att se på 
litteraturen utifrån ett helikopterperspektiv, något som Östlundh (2006) rekommenderar. 
Här använde jag mig delvis av sekundärkällor. Jag var i denna fas öppen för nya idéer 
för att på så sätt inte missa intressanta infallsvinklar av ämnet. Genom min inledande 
litteratursökning fick jag även en god grund att stå på inför min egentliga 
litteratursökning där jag använde mig av mer målanpassande och precisa sökningar för 
att finna relevant litteratur.  

Jag har använt mig av forskningsrapporter, vetenskapliga artiklar och böcker vilka jag 
funnit i bibliotekskatalogerna LOVISA och LIBRIS och databaserna ERIC, ELIN och 
Emerald Insight. Jag använde mig av sökord som delat ledarskap, samledarskap, 
ledarskap, förändring, co-leadership, shared leadership. Jag sökte artiklar och rapporter 
främst på engelska sökord, men böcker på svenska.  

När jag fann litteratur jag tyckte var relevant, sökte jag också igenom deras 
referenslistor efter ytterligare litteratur. Jag kom då i kontakt med ännu mer forskning 
och då framför allt i form av vetenskapliga artiklar och rapporter. På detta sätt hittade 
jag litteratur som jag inte funnit i mina tidigare sökningar i bibliotekskatalogerna och i 
databaserna. Genom att se i referenslistorna fann jag även främst primärkällor vilket är 
bra för kvalitén i min uppsats.    

3.2.2 Urval 
Mitt forskningsområde fokuserar på att analysera och reflektera över om de 
karaktäristiska dragen för ett gott ledarskap stämmer överens med utfallet av delat 
ledarskap. Jag har i mitt urval valt litteratur som berör delat ledarskap utifrån både 
ledares och medarbetares synsätt. Det har även varit viktigt att i möjligaste mån finna 
litteratur som beskriver bägge sidor av fenomenet för att på så sätt försöka vara så 
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objektiv som möjligt. Delat ledarskap, trots år av användning definieras olika vilket allt 
som oftast skapar otydlighet.1  

Ofta sägs det att man skall använda sig av vetenskaplig litteratur för att arbeta fram en 
bra uppsats. Synen på om texter är vetenskapliga eller inte kan dock variera mellan 
olika vetenskapliga traditioner och handlar om värderingar och tolkningar (Östlundh, 
2006).  Vissa källor är mer eller mindre användbara och lämpliga vid skrivandet av en 
uppsats och jag har i mitt urval valt litteratur som jag funnit uppfyller kraven i att vara 
vetenskapliga. Ett av skälen till om jag funnit texterna vetenskapliga eller inte har varit 
det Friberg (2006) beskriver i att det inte enbart är resultatet av exempelvis en artikel 
man ska granska utan även forskarens tillvägagångssätt för att nå fram till resultatet. 
Kan jag tydligt följa det genomförande och urval författarna valt och är litteraturen 
tillförlitlig? För att på något sätt kunna bedöma kvalitativa undersökningar så beskriver 
Bryman (2001) den tillförlitlighet man kan avläsa rörande trovärdigheten i texterna. När 
man skall beskriva något så komplext som en social verklighet finns det ofta många 
olika beskrivningar. Det är då trovärdigheten i texternas beskrivning, rörande 
exempelvis hur forskaren kommer fram till sina påståenden som avgör hur pass 
godtagbar en text är. Ett sätt att ta reda på om en text är godtagbar är att reflektera och 
diskutera kring om resultatet är troligt och sannolikt. Jag har under tiden då jag arbetet 
med mitt urval funderat över framför allt texternas sannolikhet och om resultatet 
stämmer överrens med annan forskning.  

Då jag själv inte har genomfört en vanlig empirisk undersökning är det ännu viktigare 
att den litteratur jag använt mig av är tillförlitlig. Mitt urval är väldigt viktigt och 
nästintill avgörande för kvalitén i mitt arbete. Jag har studerat källor utifrån en rad olika 
kriterier för att se om de varit värdefulla att använda. Ett första steg i mitt urval har varit 
att se vem som skrivit texten, det vill säga vem som är upphovsman, och om litteraturen 
exempelvis är utgiven i en vetenskaplig tidskrift. Nästa steg har varit att se när texten är 
skriven. En av de fördelar jag haft med att använda mig av forskningsartiklar och 
rapporter är att jag fått tag på den senaste forskningen och därmed inte behövt arbeta 
med för gammal litteratur. Vidare har jag, för att skapa en uppsats med hög kvalité, i 
första hand försökt använda mig av primärkällor, men även till liten del sekundärkällor. 
Jag har i mitt urval noga valt bort exempelvis handböcker, vilka ofta är skrivna av 
ledande chefer, men som saknar direkt anknytning till vetenskapen. 

Jag har även i allt mitt insamlade material noga studerat referenslistor för att kontrollera 
och se över de referenser författarna använt sig av. Detta för att exempelvis se om min 
insamlade data bygger på empiriska undersökningar gjord med hög reliabilitet och 
validitet.  

Jag har i mitt urval till stor del valt litteratur hämtad från vetenskapliga artiklar på grund 
av att den, som tidigare nämnt, redovisar den senaste forskningen. De vetenskapliga 
artiklarna har varit nästintill oumbärliga för mig, då det finns relativt lite litteratur 
skriven om delat ledarskap. Jag har även valt att använda mig av rapporter, då också de 
är en färskvara som redovisar nya rön på området. Jag har kombinerat fackböcker med 
artiklar och rapporter, för att skapa en balans mellan dem. För att få jämvikt i 
litteraturen och rapporten har jag även varit noggrann med att varva olika författares 

                                                 
1 Hur jag valt att definiera begreppet delat ledarskap finner ni i kapitel 4.1 delat 
ledarskap i teori och praktik. 
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resonemang. Det för att undvika att någons tankar får märkbart större utrymme än 
någon annans. Att varva författare på detta sätt tycker jag är att föredra när jag skall 
vända och vrida på delat ledarskap för att se både fördelar och nackdelar med begreppet. 

Då jag sökte litteratur och gjorde mitt urval uppmärksammande jag relativt tidigt att 
forskningen kring delat ledarskap inte är särskilt omfattande. Utvecklingen går framåt 
men jag hade önskat att det fanns ännu mer relevant litteratur kring ämnet. På grund av 
stundtals bristande forskning har jag i mitt urval haft svårigheter med att finna både 
bredd och djup i tidigare studier. Intervjupersonerna i studierna är ibland färre än vad 
jag velat se vilket jag har haft i beaktande när jag redogjort min teori.  

Nedan följer ett urval på de källor jag främst valt att använda mig av för att belysa mitt 
forskningsområde ”Delat ledarskap”.  

 

Tabell 1. Översikt över det litteratururval 

Bibliografiska uppgifter Beskrivning 

Sharing the throne (Troiano, Peter, 1999) En studie gjord genom intervjuer vilka 
behandlar möjligheterna och svårigheter i 
att dela på ledarskapet 

Ute och inne i svenskt arbetsliv (Döös & 
Wilhelmsson, 2003: 8) 

Genom deras egna tidigare forskning, 
gjord genom intervjuer och enkäter, 
analyserar de trender i framtidens arbete 

Delat ledarskap i svensk arbetsliv – 
kartläggning av förekomst och inställning 
(Döös, Hanson, Backström, Wilhelmson & 
Hemborg, 2005) 

Studien är genomförd med 
telefonintervjuer till ett representativt urval 
av chefer i arbetslivet och kartlägger vad 
ledarskap är, i vilken utsträckning det 
används och vilken inställning chefer har 
till delat ledarskap. 

3.3 Tolkningsstegen 
Backman (1999) skriver att man för ett bra innehåll och för att kunna uppfylla syftet 
med sitt arbete bör arbeta utifrån klara och tydliga forskningsfrågor. Detta för att 
därefter ha möjlighet att ordentligt fokusera och läsa in sig på området. Jag har tolkat 
och arbetat med litteraturen till min uppsats utifrån huvudsakligen två tydliga 
forskningsfrågor. Utförandet i en forskningsprocess kan se ut på en rad olika sätt 
beroende på vilket förhållningssätt man valt att använda sig av. Jag har för att få svar på 
mina två frågeställningar värderat och tolkat mina källor utifrån den process Backman 
redovisar. De principer jag valt att använda mig av är: 

• Förutsättningar och antaganden – vilka antaganden har författaren gjort och är 
slutsatserna realistiska och trovärdiga?  
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• Giltighet - vilket stöd presenteras för en argumentation eller påstående? 
Stämmer det överrens med litteraturen man refererar till? 

• Konsistens - är argument internt konsistenta eller motsäger de varandra? 

• Implikationer – vilka implikationer leder en utsaga till och vilka har förbisetts? 
Förstärker eller försvagar dessa implikationer argumentationen.  

• Betydelse – Vilka utsagor är viktiga? Har författaren motiverat varför en utsaga 
är betydelsefull eller betydelselös?  

När man arbetar med tolkning av källor är det emellertid inte alltid lätt att fastställa 
några exakta kriterier på om en tolkning är riktig eller oriktig (Hermerén, 1982). 
Tolkningar kan inkludera mer eller mindre och vara mer eller mindre komplexa. Enbart 
termen ”tolkning” är många gånger mångtydlig och vag och är i själv behov av 
tolkning. Beroende på en rad olika faktorer så kommer den tolkning som görs att 
påverka resultatet. För att analysera och reflektera kring tolkningsbegrepp har Hermerén 
(1982) gjort ett satsschema som visar på tolkningsbegreppets komplexitet. Några av 
dessa variabler har jag funnit relevanta när jag gjort min tolkning av litteraturen och 
därmed valt att förklara.  

1. Tolkningens avsändare. Vem det är som tolkar är relevant för vilket utfall tolkningen 
kommer att få. Vad har personen som gjort tolkningen för tidigare erfarenheter i ämnet. 
Alla, oavsett yrke tolkar en text, studie på olika sätt. 

2. Tolkningens objekt. Vad är det som skall tolkas. Exempelvis så kan texter och olika 
handlingar beskrivas på många olika sätt; och hur man identifierar en text är långt ifrån 
klart. När man tolkar en text så intresserar sig exempelvis olika människor för olika 
saker i materialet trots att texten är den samma.  

3. Tolkningens adressat. För vem sker tolkningen. En tolkning kan göras utifrån 
författarens olika kunskaper, intressen, värderingar och behov. Jag har i mitt arbete 
försökt att hålla isär mina värderingar och använt mina kunskaper i så stor mån som 
möjligt för att kunna göra ett arbete som både är tydligt och att läsarna utifrån egna 
tankar skall kunna göra egna tolkningar.  

4. Tolkningens syfte. Vad är syftet med den föreslagna tolkningen? Jag har i mitt arbete 
tolkat olika texter bland annat utifrån syftet att tydligt belysa båda sidor av fenomenet 
delat ledarskap.   

Jag har i min teoretiska studie arbetat på ett strukturerat sätt för att skapa en tydlig och 
klar bild över mitt arbetsområde. Jag har inte använt mig av rådata, i form av till 
exempel intervjuer och enkäter, utan har istället arbetat med material som redan är 
analyserat av tidigare forskare. Därför har jag haft ett kritiskt förhållningssätt då jag 
bearbetat mina källor och funderat kring varför en viss text är skriven och i vilket syfte.  

För att få svar på min första forskningsfråga ”hur fungerar delat ledarskap i praktiken?” 
har jag framför allt fokuserat på arbetslivsinstitutets forskning, då den både är relativt ny 
och enligt mig av hög trovärdighet. Jag anser att mitt insamlade material från 
arbetslivsinstitutet är tillförlitlig bland annat på grund av att de texter jag använt mig av 
är skrivna av ledande författare inom ledarskapsforskning. Min första forskningsfråga 
låg sedan till grund för det som kom att bli min andra fråga, ”är delat ledarskap lösning 
på ledarskapsproblematiken?”  
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Enligt Backman (1998) är det viktigt att noggrant tolka sin litteratur för att kunna skapa 
en bra uppsats. Stort utrymme för kreativitet och kunskap om mina forskningsfrågor 
krävs för att påvisa kopplingar och samband mellan de iakttagelser jag gjort när jag 
studerat mina två forskningsfrågor. Tolkningsfasen är mycket individuell del vilket 
återspeglar sig i redovisningen av materialet. Backman beskriver att det är viktigt att 
man är medveten om att alla de steg man tar i forskningsarbetet ligger tillgrund för hur 
jag kommer att kunna besvara mina forskningsfrågor. Mitt allra första steg i urvalet av 
litteratur kommer således även det ligga till grund för nästa steg då jag tolkar litteraturen 
och bidrar med mina reflektioner.  
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4. Tolkning av forskningslitteraturen om 
delat ledarskap  
Följande kapitel kommer vara en redogörelse för mina två forskningsfrågor. Inledande 
behandlas min första frågeställning; hur delat ledarskap fungerar i praktiken, vilken 
rundas av och avslutas med en analys. I analysdelen för jag en diskussion kring 
redovisat material och utvecklar underlaget med mina tankar. Därefter följer en 
framställning rörande delat ledarskap som lösning på ledarskapsproblematiken, min 
andra forskningsfråga. Även den avslutas med en analysdel där jag bidrar med mina 
tankar och ställer dem i förhållande till mitt insamlade material rörande 
ledarskapsproblematiken. Kapitlet avslutas med en slutdiskussion där jag kopplar 
samman mina två forskningsfrågor med mitt syfte och kort redogör för dessa i relation 
till mitt insamlade material.  

4.1 Delat ledarskap i teori och praktik 
En av svårigheterna i att studera delat ledarskap beror på de förvirringar som finns kring 
vad man ska räkna in i begreppet delat ledarskap. Delade ledarskap har förekommit 
sedan långt tillbaka i tiden men trots detta råder det inte enighet om vad begreppet 
egentligen är och står för. Delat ledarskap är ett ord med många synonymer som till 
exempel samledarskap och parledarskap (Döös et al. 2005) . 

Hur man i forskningen benämner de olika formerna av delat ledarskap är lite olika men 
jag har valt att inte att skilja på vare sig formellt eller informellt ledarskap. Inte heller 
kommer jag att skilja på i vilken utsträckning man delar på ledarskapet utan kommer att 
benämna det genomgående som delat ledarskap eller att man är en parledare. I tidigare 
gjord forskning används oftast uttrycket delat ledarskap som en benämning på alla 
former av ledarskap, oavsett i hur stor mån man delar. Detta menar dock Döös och 
Wilhelmson (2003) att man skall akta sig för då det lätt leder både till förvirring och 
pessimism mot alla former av delat ledarskap samt att det lätt döljer de fördelar och 
nackdelar som finns rörande delat ledarskap.  

Följande kommer delat ledarskap redovisas som ett resultat av både formellt och 
informellt ledarskap. Formellt, där två (eller flera) chefer delar på en chefsposition, är 
chefer över samma personal och tillsammans har det övergripande ansvaret för 
verksamheten och de anställda (Döös et al. 2005). De flesta cheferna delar på 
ledarskapet endast till viss del. Beroende på i vilken grad cheferna delar får de var för 
sig fatta beslut som rör det gemensamma ansvarsområdet. Ofta arbetar en chef förutom 
med det gemensamma området, även med olika underområden. Formellt ledarskap 
innebär att det finns ett formellt beslut om att två (eller fler) chefer skall dela på 
chefskapet. Det skiljer sig från då man delar informellt på ledarskapet. Vid ett informellt 
samarbete finns inget formulerat beslut om att två (eller fler) skall dela på ansvaret utan 
cheferna väljer istället själva att ingå i ett parledarskap. Av olika anledningar, ofta på 
grund av att man har en stark relation i förväg och en känsla av att vilja dela på en 
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uppgift, väljer man att ingå ett delat ledarskap. Även i dessa fall arbetar man ofta med 
olika saker vid sidan om och fortsätter med de befattningar man har sedan tidigare.  

4.1.2 Förekomsten av delat ledarskap  
Delat ledarskap förekommer inom både den privata och offentliga sektorn och är lika 
vanligt förekommande inom båda sektorerna. En studie arbetslivsinstitutet gjort, under 
ledning av Döös, Hansson, Backström, Wilhelmson och Hemborg (2005) visade att i 
den privata sektorn är det 41 procent av cheferna som delar på chefskapet, då både 
genom ett formellt beslut eller enbart i praktiken. I den offentliga sektorn är samma 
siffra 42 procent. Det är cirka 5 procent som delar på ledarskapet i den mest renodlade 
formen, där cheferna är på exakt samma nivå hierarkiskt och har samma befogenheter i 
alla lägen. Det är därefter en glidande skala och varierande grad av samarbete och 
uppdelning av ansvarsområden. Mellan olika branscher skiljer sig det dock och det 
delade ledarskapet är vanligast förekommande inom personalintensiv service där cirka 
52 procent på något sätt delar. Vanligast är det att chefer delar sitt ledarskap med en 
person. I en tredjedel av fallen delar chefer med fler än en person, det vill säga i trios 
och kvartetter. Män delar vanligtvis med män och kvinnor med kvinnor.  

Gällande olika organisationsnivåer förekommer delat ledarskap överallt men det är 
aningen mer frekvent på längre nivåer, det vill säga exempelvis bland gruppchefer, 
arbetsledare och koordinatorer. Vad gäller storlek på arbetsplatsen kopplat till 
förekomsten av delat ledarskap kan man se att det är vanligast på mellanstora företag 
med 50-199 anställda. I denna typ av organisation delar knappt hälften på ledarskapet. 
Det är företag inom den här storleken jag har valt att fokusera mitt arbete på. Den lägsta 
andelen delat ledarskap förekommer på stora arbetsställen med mer än 200 anställda 
(Döös et al. 2005) . 

4.1.3 Analys 
Att det finns bra och mindre bra sätt att leda en organisation är för många självklart, 
likaså att det finns bra och mindre bra chefer. Även om man anser att ens chef är 
kompetent eller inte, så kan det vara svårt att sätta fingret på exakt vilka egenskaper som 
är bra och tvärt om. Svårigheter i att ge uttryck för vilka egenskaper som är goda hos en 
chef, leder till stora svårigheter i att finna dessa chefer ute på arbetsmarknaden. För att 
komma åt problemet har ett flertal organisationer idag valt att i varierad grad dela upp 
ett ledarskap mellan två chefer, med förhoppning i att då få tillgång till alla de 
egenskaper man vill att en chef skall besitta. 

Jag anser att det finns många resultat på mer eller mindre lyckade hopsättningar mellan 
ledare, och trots vissa motstridigheter så väljer många idag att ingå i ett parledarskap. 
Före ett eventuellt införande av delat ledarskap bör man, tycker jag, diskutera de 
oklarheter och den förvirring som ibland följer med själva begreppet delat ledarskap. 
Ibland finns det vid ett införande otydligheter kring vad själva begreppet är och står för. 
Medarbetare kommer i ett initierat stadium att associera delat ledarskap olika, på grund 
av deras tidigare erfarenheter. För någon som tidigare varit chef eller underställd en 
form av delat ledarskap som misslyckats kan det vara otroligt svårt att se det positiva 
med ett samarbete mellan cheferna. Misstro till ett delat ledarskap, tror jag, lätt 
uppkommer då man i en organisation använder sig av en form av parledarskap som inte 
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är lämpligt för just den verksamheten, just då, och med de cheferna. Efteråt benämner 
det som ett misslyckade i det delade ledarskapet och att formen inte fungerar, trots att 
det kanske bara handlade om att det inte var en bra variant i just det läget i den 
organisationen. Sådana händelser kommer definitivt ge negativa erfarenheter till 
medarbetarna och är enligt mig otroligt onödigt men också lätt att komma ifrån. Det 
måste exempelvis vara tydligt vad som innefattar det delade ledarskapet i varje specifik 
situation. Döös och Wilhelmson (2003) anser att det blir ett problem när begreppet delat 
ledarskap används vid alla tillfällen där två eller fler arbetar. Mitt resonemang stämmer 
överens med deras till viss del. Jag tror som sagt att det blir ett problem då man 
använder begreppet vid alla former och att det lätt blir oordning när man inte vet vad 
som innefattar ett parledarskap. Trots det så tror jag inte att det mest primära för 
medarbetare är att exakt veta formuleringen i hur cheferna arbetar, utan snarare varför 
de arbetar ihop och vad utfallet förhoppningsvis kommer att bli. Så länge det inte finns 
någon underliggande förvirring cheferna emellan i hur de skall arbeta, att man är tydlig 
gentemot de underanställda, så tror jag inte att det kommer att skapa oordning och 
otydlighet i organisationer.  

Då man väljer att ingå i ett samarbete grundat via ett formellt eller informellt beslut 
anser jag att det finns komplikationer rörande sammanslagningen. Tidigare har jag 
redovisat hur viktigt det är att både cheferna och medarbetarna känner trygghet i 
organisationens verksamhet. När man väljer att införa ett delat ledarskap i en 
organisation som tidigare letts av endast en person, tror jag, det kan till leda till 
komplikationer rörande tydlighet och förvirring hos både medarbetarna och cheferna. 
Oavsett om man beslutar att dela på ledarskapet informellt eller formellt så uppkommer 
ofta komplikationer vilket jag finner värt att diskutera ytterligare.  

En av de komplikationer som jag tror kan uppkomma om man väljer att ingå i ett 
informellt beslutat ledarskap är uppkomst av tveksamheter och osäkerhet kring 
organisationen, både hos cheferna och hos medarbetarna. Varför det leder till 
tveksamheter hos bägge parter beror troligtvis på att det ständigt är ett samspel mellan 
dem, och då kanske framför allt vid en förändring. Osäkerhet uppkommer lätt i början 
av ett samarbete när det inte klart och tydligt står skrivet hur man skall arbeta, med vad, 
och i vilken utsträckning. Vet inte cheferna hur de skall arbeta kommer de omöjligt 
kunna förmedla det till sina underställda, vilket resulterar i förvirring rörande 
arbetsuppgifter, social kontakt och pålitlighet. Känner inte cheferna trygghet i sina 
arbetsuppgifter så kommer inte heller medarbetarna att vara positivt inställda till det 
delade ledarskapet. Jag tror man via ett formellt beslut kommer undan många av dessa 
tveksamheter. I ett inledande skede av ett samarbete tror jag det är nödvändigt att någon 
har huvudansvaret gällande exempelvis beslutsfattning över medarbetarna för att 
undvika problem likt ovannämnda uppstår. En av de fördelar jag finner med informellt 
ledarskap är att man undviker att arbeta på ett sätt man inte trivs med. En chef bör aldrig 
tvingas in i vad somliga anser är en extrem form av ledarskap om man inte själv vill det. 
Då man i ett inledande skede känner misstro och tvång inför arbetet kan det leda till 
förödande konsekvenser både för de chefer som förväntas samarbeta och de 
underställda. Att exempelvis tro att problemet löser sig och förlita sig på att chefen med 
tiden kommer att lära sig att bli nöjd med det delade ledarskapet är något man definitivt 
borde undvika. Det tar otroligt mycket resurser både från dem som skall dela och 
organisationen i stort. Är man inte tillfreds med sin situation, bör man enligt mig inte 
kasta vare sig själv eller någon annan in ett delat ledarskap med förhoppning om ett 
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positivt utfall. Resultatet blir då istället ett bristande förtroende för det delade 
ledarskapet och cheferna kommer i fortsättningen motsäga sig alla former av samarbete 
rörande chefsposter. 
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4.2 Delat ledarskap som lösning av 
ledarskapsproblematiken 
Vad är en god ledare och hur skall man bete sig som chef för att anses vara den 
skickliga ledaren alla vill ha? Vad som karaktäriserar en god ledare finns det lika många 
idéer som anställda och vi kan se att det är svårt för en chef att lyckas uppnå alla krav 
som ställs. Chefer uttrycker att de saknar den kapacitet som krävs för att både vara chef 
och ledare, trots att det är något vi idag efterfrågar. Mer ansvar än man klarar av, för 
mycket tid på arbetet och för lite fritid leder till att nya varianter på ledning efterfrågas 
och då kan delat ledarskap vara en möjlig lösning på problematiken.  

4.2.1 Motiv för delat ledarskap 
I och med att vi ställer allt högre krav på dagens ledare behöver vi kanske fråga oss om 
den traditionella modellen för ledarskap är den mest lämpliga eller om den behöver 
förändras och granskas (Pearce, 2004).  

Skälen till varför man idag delar på ledarskapet varierar i stor utsträckning. De fyra 
chefer som Döös, Hemborg & Wilhelmson (2003) varit i kontakt med gav olika svar på 
varför de påbörjade ett delat ledarskap. Det framgick dock att det fanns vissa punkter 
som var återkommande för alla chefspar. Att en av cheferna beskrev att hon gått igenom 
en period fylld med utmattning och inte vill vara ytterst ansvarig längre uppfattar jag 
vara vanligt förekommande hos många chefer idag. I just det fallet var ledaren utmattad 
och en annan arbetsform var nödvändig för att organisationen skulle kunna hållas 
samman. Ett annat chefspar beskriver hur de delade på chefsposten för att skapa en 
balans mellan jobb och privatliv. Det ville vara chefer men inte betala det höga pris 
många får betala. De andra två var ledarpar som arbetade tillsammans för att de ansåg 
att det ledde till ökad kvalité. Gemensamt för alla fyra paren var att var och en av 
ledarna inte ville axla uppgiften ensam och att det skulle blir mer stimulerande att vara 
två. Alla paren uttrycker att det ger bättre kvalité i arbetsuppgifterna att vara två och att 
det i sin tur gynnar hela verksamheten.  

Döös, Hemborg & Wilhelmson (2003) skriver att problemet idag ofta är att stora 
organisationer är svåra att överblicka, är föränderliga och omvärldsberoende. En 
styrning av dessa organisationer är både är tidskrävande och fyllda med ansvar och 
besitts vanligtvis av endast en ledare. Att leda dessa organisationer skall nu ha blivit 
ännu svårare då utvecklingen förändrat hierarkiska organisationer till platta 
organisationer där chefen fått allt mer direkt personalansvar. Med mer ansvar än vad 
man kan kontrollera följer förvirring och misstro till sig själv, vilket i sin tur kommer att 
påverka hur ledaren utför sitt arbete. En ledares roll sätts ofta på sin spets då de 
anställda och organisationensledningen vill att medarbetarna skall agera mer 
självständigt. Det kräver ett ledarskap som inte är kontrollerat utan istället innehåller 
frihet och stöd. Det är en stor skillnad från de traditionella hierarkiskt ledda 
organisationer, vilka vi är vana vid, där chefernas huvuduppgifter inte vanligtvis handlar 
om att förorda frihet och självständighet för de anställda. Idag vill vi se frihet och 
självständighet och organisationer måste anpassa sig efter det. Frågan blir således om 
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man som ensam ledare kan klara av att ansvara för detta eller om delat ledarskap är ett 
bättre alternativ?  

Eventuellt så kan man lösa problemet i att organisationer blir för stora och svåra att 
styra genom ett delat ledarskap. Ett ledarskap med goda ledare som inte drar sig från att 
dela ut ansvar och arbeta med andra kan i ett sådant läge vara att föredra (Troiano, 
1999). Att vara en effektiv parledare handlar om att sätta värde på dem som man arbetar 
tillsammans med och att man som chef tar tillvara andras kunskap och begåvning. Ett 
chefspar som delar på ledarskapet har stora förutsättningar för att bli goda ledare så 
länge de är redo och angelägna om att dela med sig av makten, och då framför allt till 
varandra men även till underställda. 

En annan anledning till varför man skall dela på ledarskapet bör grunda sig i vad 
cheferna själva tycker. Gjorda intervjuer som Döös et al. (2005) refererar till visade att 
chefer anser att delat ledarskap kan skapa bättre relationer med bland annat personalen, 
vilket är otroligt viktigt för en organisations överlevnad. En chef anses heller inte vara 
lika sårbar, och om den ena inte är på arbetsplatsen så är den andra kvar. Cheferna 
menade att personalen oftare har någon att vända sig till och att två chefer kan ha hand 
om personalen på olika sätt. Delat ledarskap ansågs även leda till att man har mer tid för 
att komma personalen närmare. Det skapas utrymme, för att som chef lättare kunna 
känna av saker och ting. Man blir mer lyhörd. 

4.2.2 Komplikationer med delat ledarskap 
Forskare inom ämnet ledarskap är splittrade och vissa ifrågasätter om man som ledare 
både kan vara skicklig och professionell nog att dela på ansvaret. Kan det vara möjligt 
för två chefer att ta gemensamma beslut rörande personalen och organisationens helhet? 
En del tror inte det är möjligt och menar att det traditionella ledarskapet med en ledare 
existerar av en anledning. Bland annat för att vi har allt för stort behov av tydliga 
gränser och framför allt en tydlig chef (Troiano, 1999). I livet vi lever utanför 
företagsvärlden, har vi inte två ledare. En del anser att delat ledarskap inte skulle 
fungera inom vare sig militären eller politiken och att delat ledarskap enbart är en 
episod och inte en varaktig epok. 

Att dela på ledarskapets uppgifter tillsammans med någon annan oavsett i hur stor mån 
man delar, innebär att man behöver ha ett likställt intresse för vad som skall prioriteras 
och göras. I ett delat ledarskap är den enes motgång också den andres och tvärt om 
(Döös, Wilhelmson och Hemborg, 2003). Likt de flesta andra sammanslagningar mellan 
två eller fler individer förekommer tvister, vilket är svårt att komma ifrån. Ibland beror 
dessa motgångar på organisations utformning, de anställdas attityd, organisationer runt 
omkring och ibland uppstår problem enbart mellan de två som delar. Konflikter i allt 
från att den ena får ta på sig rollen som den stränge, trots detta inte är önskvärt, till att 
man får sopa upp efter varandra. Ofta ställs även olika krav på ledarna vilket innebär att 
det blir tyngre för den ena än för den andre. Alla typer av konflikter kommer ha 
påverkan på hur det delade ledarskapet kommer att fortgå och för dess utveckling. 
Motgångar likt dessa kommer med all säkerhet att uppmärksammas hos medarbetarna 
vilket kan skapa förvirring om vem man kan eller skall vända sig till för att kunna 
förhålla sig neutral till sina ledare. En annan vinkel av problemet är då ledarna blir för 
starka gentemot medarbetarna. Duon kan då skapa ett maktcentrum som inga anställda 
vare sig kan närma eller påverka. När de anställda kommer med tankar och idéer till 
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sina chefer kan cheferna vara så slutna på grund av deras cementering att de blir 
förblindade inför andra tillvägagångssätt och möjligheter.  

Finns det brister i det delade ledarskapet kommer det att gå ut över medarbetarna. Om 
inte cheferna drar åt samma håll kommer man heller inte kunna driva en verksamhet i 
den riktning man önskar. Detta är ett av de problem som är ganska vanligt 
förekommande (Döös et al. 2005). Med brister i ledarskapet följer att personalen har en 
möjlighet att spela ut cheferna gentemot varandra och det kan skapas ett mamma-pappa-
barn- syndrom. Får man inte det man vill hos den ena går man till den andre. Har man 
önskemål om exempelvis en förändrig föredrar man kanske att gå till den av cheferna 
man vet kommer att ge det svar man önskar. För att ett delat ledarskap ska kunna 
fungera krävs det att man är på en organisation som har viljan att förändra och anser att 
det är viktigt att man är tydlig gentemot medarbetarna. Känner inte medarbetarna tillit 
och förtroende hos cheferna kommer medarbetarna inte ha samma vilja att vara lojala 
företaget och arbeta för förändringar.  

Troiano (1999) beskriver även han problemet med att medarbetarna inte vet vem de 
skall vända sig till när de känner viss förvirring och när de inte har full kontroll på 
bägge ledarna. Alla som är underställda en ledare har en viss relation till denne och när 
det kommer in ytterligare en ledare kan man som anställd ofta känna viss oro över att 
deras tidigare relation kommer att förändras.  

Förutom att medarbetarna kommer drabbas av ett mindre lyckat ledarskap, oavsett om 
det förekommer ett traditionellt eller ett delat ledarskap, så kan en hel organisation 
komma ur fas. Delat ledarskap leder lätt till att organisationen blir instabil på grund av 
otydligheter rörande chefernas ansvar och skyldighet, vilket leder till sämre prestation i 
toppen. Somliga menar att ledarpar arbetar sämre än andra vilket leder till att ett flertal 
parledarskap blir kortvariga. Det kan bero på att man vid en krissituation beslutar sig för 
att använda delat ledarskap som en nödlösning, under förhoppningsvis en kort period, 
och inte ser det delade ledarskapet som en god alternativ lösning under ett längre 
perspektiv. 

4.2.3 Delat ledarskap som en möjlighet i vissa organisationer 
Döös, Wilhelmson & Hemborg (2003) påstår att delat ledarskap kanske inte är möjligt 
överallt, på alla arbetsplatser, men man bör däremot vara uppmärksam för alternativet 
att delat ledarskap faktiskt kan vara en möjlighet. Det passar inte alla chefer och det 
passar inte alla organisationer. Viktigt att poängtera är att det inte är någon annans 
uppgift att sätta samman två ledare, då ett ledarskap är ur fas men däremot skall man 
väcka frågan för diskussion och skapa förutsättningar för att lyckas om man är nyfiken 
på att testa.  

Gouws (1999) vrider på begreppet delat ledarskap ett varv till när han istället för att 
ifrågasätta delat ledarskap ifrågasätter det traditionella ledarskapets möjlighet till att ta 
lämpliga beslut för dagens komplexa organisationer. Vore det lämpligt att dela på 
ledarskapet eller kommer saker som tydlig ledning och effektivitet att stryka med? För 
att ett lyckat ledarskap skall komma till stånd, oavsett om det gäller ett traditionellt 
ledarskap eller ett delat ledarskap så finns det en rad olika påverkansfaktorer. Som 
tidigare nämnt, under rubriken: en kontextuell syn på ledarskap, påverkas utfallet av ett 
ledarskap till stor del i vilken situation ledaren befinner sig i organisationen. Vilka 
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förutsättningar som finns i organisationen och vilka kvalitéer chefen har. Gouws trycker 
på punkter rörande vilket synsätt man bör ha som ledare och vilka karaktärer man 
behöver ha i ett initierat stadium för att överhuvudtaget ha förutsättningarna att skapa ett 
lyckat gemensamt ledarskap. Han beskriver i punkter att man tillsammans med sin 
partner, och om möjligt med de anställda, skall komma fram till relativt högt uppsatta 
mål för arbetet, och detta så tidigt som möjligt. Vidare beskriver han vikten av att man 
som ledare är medveten om och har respekt för varandras olikheter och möjligheter till 
att lyckas. Därtill hör att man som ledare inte enbart tror att den lösning man själv 
besitter är den enda rätta, utan att man är medveten om att man tillsammans kanske kan 
lösa en uppgift både mer effektivt och med bättre slutresultat.  

Troiano (1999) för likt Gouws (1999) ett resonemang kring om det faktiskt är möjligt 
att ha delat ledarskap i en organisation, med rätt förutsättningar. Han menar att det rent 
tekniskt inte skulle vara några problem att förändra det traditionellt ledda ledarskapet till 
ett delat ledarskap så länge man har två ledare vars skicklighet och färdighet till viss del 
kompletterar varandra och där man tillsammans skapar en tydlig grund för vilka som är 
verksamhetens mål och vad man eftersträvar.  

Delat ledarskap verkar ofta lätt på pappret men att samarbeta kräver hög grad av 
ansträngning från både ledarparet och de anställda (Troiano, 1999). De ledare som 
lyckas med detta är de som med egna ögon kan se och ta tillvara hela den kollektiva 
kunskap som finns i organisationen.  

4.2.4 Nödvändiga förutsättningar 
Om det skall vara möjligt att införa delat ledarskap i en större organisation menar Döös, 
Wilhelmson och Hemborg (2003) att det måste finnas viss form av lärande, interaktion 
och kommunikation för att på så sätt förstå samledandets arbetsprocesser. När man skall 
göra någon form av förändring i en organisation krävs att både medarbetare och chefer 
är villiga att lära. Genom sitt lärande kan man förändra och utveckla sitt synsätt och 
tidigare erfarenheter. Har man lärt, så har man förhoppningsvis utvecklat sina 
föreställningar och kan använda dessa i sitt handlande. När man skall övergå från ett 
traditionellt ledarskap till ett ledarskap som är delat är lärandet en ofrånkomlig del. De 
erfarenheter vi har sedan tidigare kan beskrivas som ett tankenätverk, vilket vi utifrån 
kan knyta an till nya erfarenheter till andras erfarenheter och tankar. Har en anställd 
varit med om två eller fler chefer som delar på en tidigare arbetsplats och har positiva 
erfarenheter, så skall man som chef försöka ta tillvara på det. När olika individers tankar 
kopplas samman och man tillsammans skapar ny förståelse skapas en interaktion. 
Skapas en interaktion mellan anställda kommer förhoppningsvis känslan av trygghet 
och ökad kunskap om den nya uppgiften att leda till ökad förändringsbenägenhet. För 
att både lärande och interaktion skall komma till stånd krävs att man är villig att delge 
varandra saker, och att man via olika samtal tillsammans vill utveckla en högre grad av 
kunskap. De tankar som inte uttrycks i ord kommer att bli mer diffusa än de vi sätter ord 
på. Därmed skapar ett samspel mellan ledare och medarbetare i både tal och handling 
bättre förutsättningar för mer gemensamma nätverk. Tillsammans kan man då göra en 
uppgift mer hanterbar och begripbar. Från och till påpekas att arbetsuppgifterna i ett 
delat ledarskap på något vis bör vara uppdelade. Detta är ett ganska vanligt 
förekommande krav från underställda då delat ledarskap införs i en organisation. Döös 
och Wilhelmson (2003) menar dock att detta inte är nödvändigt.  
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Ett delat ledarskap innebär, förutom aspekter rörande arbetsformer, en stark relation 
mellan ledarparet. Det krävs en bottenplatta av prestigelöshet, förtroende och 
gemensamma värderingar (Döös och Wilhelmson 2003). Det behöver även finnas en 
relation mellan dem där de kompletterar varandra och kan bidra med olika saker. 
Problem kan uppkomma då man exempelvis för samman två ledare från helt olika 
företag och strukturer. Då minskar sannolikheten att de kommer att kunna skapa en 
gemensam grundsyn eftersom de kommer från så skilda erfarenhetsvärldar. I dessa fall 
är det otroligt viktigt att arbetsprocessen mellan dem drar åt samma håll. För att detta 
skall fungera krävs en god och öppen kommunikation. 

Möjligheten till att få ett lyckat samarbete mellan två ledare grundar sig i alla anställda 
på arbetsplatsen är medvetna om att man gör detta tillsammans och att alla känner att de 
har lika stort ansvar för att lyckas. Kommunikationen är här en otroligt viktigt del, och i 
allra högsta grad nödvändig. När ledare är tillsammans på detta sätt och trivs med att 
vara en del i ett samarbete, är det inte konstigt att fokuseringen på vem som får belöning 
och äran i uppgifter försvinner. De har nämligen enligt Heenan och Bennis (1999) fullt 
upp med att njuta av situationen.  

4.2.5 En varaktig trend 
”När ledarskapet delas på två finns tid och ork att leda genom att bygga relationer till 

medarbetarna – sådan interaktion och kommunikation är grunden för att skapa kvalitet i 
verksamheter” (Döös & Wilhelmson, 2003:8, s. 323).  

Vissa forskare och även chefer anser att endast en ledare kan på det korrekta och mest 
effektiva sättet leda en organisation. Troiano (1999) antyder dock att detta fenomen 
verkar vara på väg att förändras och att ett nytt paradigm av ledarskap är på väg. Han 
menar att företagsvärlden blir allt mer global och komplex och det skapas allt mer 
utrymme för att vara fler i toppen. Genom att vi för diskussioner kring delat ledarskap 
kommer vi i framtiden bland annat att se på organisationers ledning med nya perspektiv. 
Det kommer leda till att vi i allt större utsträckning kommer att ifrågasätta hur bland 
annat makt används. Det skiljer sig från att vara ensam ledare och själv inneha den makt 
ett chefskap innebär och att makten faktiskt innehas av två, där man har kontroll över 
vad den andre gör.   

Självklart finns det olikheter i hur det traditionella ledarskapet och det delade 
ledarskapet ter sig. Nedan följer en uppställning hämtad ifrån Troiano (1999) angående 
de skillnader som behandlar det traditionella ledarskapet och det delade ledarskapet.  
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Tabell 2. Jämförelse mellan traditionellt respektive samledarskap 

Traditional leadership Co- leadership 
Information is tightly controlled Information is more freely distributed

General distrust of power sharing General encouragement of power sharing

Top dog gets all the credit The limelight is shared

I protect my flank I am committed to the success of the whole

You are my subordinate You are my co- creator

I am responsible for everything I am willing to delegate

I am going to tell you I am going to ask you

Chain of command is immutable Chain of command is flexible

 (s. 43) 

 

Allt fler av framför allt dagens yngre ledare finner mentaliteten rörande delat ledarskap 
allt mer tillfredställande (Troiano, 1999). Det traditionella ledarskapet uttrycks i allt 
större utsträckning oattraktivt och inte vidare effektivt. Delat ledarskap har förekommit i 
alla tider men att vi talar om det mer nu än någonsin är ingen direkt tillfällighet. Genom 
åren har teknologin gått med hög fart framåt och mycket har förändrats. Troiano (1999) 
beskriver kopplingar i förändringen från det traditionella ledarskapet till de förändringar 
som kommit med det delade ledarskapet. Tabell 2. visar hur man tidigare arbetat men 
även hur man idag ofta väljer ett annat sätt att arbeta utifrån, det delade ledarskapet. 
Under den industriella eran var våra händer vårt viktigaste verktyg och när vårt 
diskussionsämne istället var information fokuserade vi på de anställdas hjärnor. Nu talar 
vi istället mycket om ekonomi och hur vi ska agera utefter alla besparingar. Troiano 
(1999) anser, eventuellt en aning bildligt talat, att både ledares och anställdas hjärtan 
kan vara en av nycklarna till hög produktivitet. Han talar om vikten i att man måste få 
alla anställda mer delaktiga i verksamheten och att de känner sig som en del av den. Via 
hjärtat, känslan av delaktighet, kan således produktionen öka, krasst uttryckt.  

Det visar sig vara betydelsefullt att i någon mån utveckla varianter av samarbete mellan 
ledare; dels för att chefen skall ha en känsla av att räcka till och dels för att ta tillvara de 
möjligheter som ett delat ledarskap rymmer. Ökat samarbete leder inte bara till ökat stöd 
mellan ledare utan är även ett stöd för hela organisationen (Döös & Wilhelmson, 2003). 
Delat ledarskap, kan kanske då vara en av många lösningar på problemet med att chefer 
inte känner att de har någon att luta sig emot och att samarbeta med.  

Det är tydligt att både ledarskap och chefskap är i förändring och det delade ledarskapet 
är en del i den förändringen (Döös & Wilhelmson 2003). Skälet till varför allt fler delar 
på ledarskapet och varför det möjligtvis är en ihållande trend är troligtvis att allt fler 
ledare bestämt sig för att de inte längre vill vara ensamma ledare. Hade man inte på 
individbasis börjat diskutera om ledarna själva velat ha en förändring skulle det delade 
ledarskapet inte vara så aktuellt och populärt som det faktiskt är idag. Allt fler drabbas 
av stressrelaterade sjukdomar vilket ofta beror på en känsla av att ha för mycket att göra 
och att man aldrig ser slutet. Parledare tenderar att i utvärderingar svara att det delade 
ledarskapet leder till ökad trygghet och ger ökad arbetstillfredställelse vilket kan minska 
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stressen hos många. Många ledare har som egenskap att vilja ha många bollar i luften 
vilket i allt större utsträckning är en möjlighet med det delade ledarskapet. 

När samhällets och individers tänkande förändrar förutsättningarna för en verksamhet, 
behöver knappast ledarskapet hållas kvar i traditionella mönster (Troiano 1999). Det är 
kanske nödvändigt med en förändring från en traditionell styrning och ledarskapet 
behöver kanske inte se ut på samma sätt, år efter år. Respondenterna i Sidas 
undersökning spådde att ledarskapet kommer att förändras allt mer och då i olika 
riktningar (Eldestrand, Herngren & Lundgren, 2006).  Framförallt så antydde de som 
var under 30 år att de trodde att förändringar kommer att ske och då var just delat 
ledarskap det som förväntades öka mest. Hela 50% av de som var under 30 år trodde att 
delat ledarskap skulle bli mer vanligt och 33% av de över 30 år resonerade likadant.  

I takt med att de chefer som sitter på ett traditionellt ledarskapmandat har tappat i 
anseende har de ledare som delar på ledarskapet fått allt bättre rykte och anseende, 
något som dock tagit tid. Heenan och Bennis (1999) menar att vi idag är medvetna om 
att chefer får ge otroligt mycket för att över huvudtaget få sitta högst upp på tronen men 
att det inte är hållbart att arbeta på det sättet. Enligt dem behöver vi på något sätt 
förändra våra föreställningar om ledarskap och en förändring kring vårt tänkande kan 
således vara modellen för att lyckas. Numera stannar vanligtvis medarbetare länge kvar 
på en arbetsplats. De stannar kvar på sina arbetsplatser i en organisation på grund av att 
arbetet är roligt och utvecklande och inte för att alla kommer bli nummer 1. I dessa ofta 
icke hierarkiska organisationer är de anställda så pass engagerade i det de arbetar med 
att fokuseringen på vem som är nummer 1, nummer 2 och 3 försvinner. I sådana 
organisationer tenderar högtravande roller och titlar att försvinna och man fixerar inte 
vid någons yrkesbeteckning. Istället är alla idéer uppluckrade och de anställda är vana 
vid att alla hjälps åt gällande både ansvar och trivsel. Finns möjligheten i att då ha två 
ledare som tillsammans har hand om övergripande uppgifter borde man ta tillvara på 
det. Genom att successivt ha mer gemensamma uppgifter och att inte arbeta utefter den 
traditionella strikta ledningen borde steget från det traditionella ledarskapet till det 
delade ledarskapet vara mindre och om möjligt enklare.                                                                                

Värdet i delat ledarskap blir allt tydligare då ledare istället för att belöna andras goda 
arbete även strävar efter att göra ett bra arbete själva. Heenan och Bennis, (1999) skriver 
att parledare inte skulle ha arbetat för och med andra om de inte trivdes med det. De 
väljer att arbeta i par för att de insett att inget är trevligare och mer stimulerande än att 
arbeta tillsammans med någon de respekterar. De skriver att det inte finns gränser för 
vad en grupp kan åstadkomma så länge inte någon har behov att ta allt beröm och 
förtjänst för uppgiften. Om man som enskild individ lägger allt för stor vikt i vem som 
kommer att få förtjänster av uppgiften kommer fokuseringen från att lösa uppgiften i 
skymundan vilket resulterar i ett negativt resultat. Detta är ett problem vare sig man 
arbetar utefter den traditionella modellen med en ledare eller tillsammans med 
någon/några andra. Erfarenheterna av och forskningsresultaten om det delade 
ledarskapet, dess möjligheter till lyckade samarbeten och att man tillsammans med 
någon annan kan prestera något bra utan att någon specifik behöver ha förtjänsten för 
uppgiften. 
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4.2.6 Analys 
Efter att ha studerat delat ledarskap har jag kunnat utläsa både för och nackdelar med att 
på en arbetsplats arbeta två eller fler chefer tillsammans. Både positiva och negativa 
aspekter med delat ledarskap har presenterats, vilket var i enighet med vad jag i ett 
inledande skede väntat mig. Forskningen kring vad som anses fördelaktigt med delat 
ledarskap är dock överrepresenterat i arbetslivsforskningen, vilket jag anser är en 
nackdel när man vill belysa båda sidor av delat ledarskap.   

I ett arbete av den här storleken är det svårt att avgöra om delat ledarskap generellt sett 
är det mest lämpliga att använda sig av, likaså om det kan anses vara en lösning på 
ledarskapsproblematiken. Jag har i det delade ledarskapet kunnat urskilja vissa 
återkommande mönster som verkar upprepa sig och vanligtvis brukar kopplas samman 
med vad som kännetecknar ett gott ledarskap. Jag kan även med uppsatsen tydligt se att 
all form av ledarskap behöver anpassas till vilken situation man befinner sig i, vilket 
försvårar diskussionen om vad som generellt kan vara en bra ledarskapsform. Att i 
någon form dela på ledarskapet kan i en organisation vara perfekt medan det i en annan 
verksamhet kan vara förödande. Utfallet påverkas av en rad olika faktorer. Exempel på 
sådana kan vara ”kemin” mellan de ledare som samarbetar, medarbetarnas inställning, 
normer, ekonomiska resurser, tidsaspekter och möjlighet till att faktiskt få misslyckas. 
Ja, listan kan göras lång. Olika organisationer får olika utfall och likaså väljer personer 
att ingå i ett parledarskap av olika skäl. 

Varför väljer chefer att ingå i ett delat ledarskap? 

Anledningen till varför allt fler chefer på ledande positioner väljer att ingå i ett 
samarbete är många och olika för nästan alla. Jag förmodar att ledare idag insett att 
situationen med att vara ensam chef med tillhörande ansvar inte är vare sig hållbart eller 
särskilt roligt. Man måste konstant kämpa för att nå upp till de förväntningar som följer 
med ett jobb som chef. En ganska vanlig förekommande anledning till varför chefer 
väljer att ingå i ett parledarskap, tror jag, är att man är tveksam till om man kommer att 
klara av rollen som ensam chef. Jag tror även en stor andel chefer går in i ett 
parledarskap för att de har ett behov av att ha någon nära till hands, både då det går bra 
och mindre bra. Arbetet som chef är ofta ganska ensamt och man har sällan någon att 
bolla idéer med och vända sig till. De som är underställda chefen kan ha svårt att 
beblanda sig för mycket i chefens arbete för att inte riskera att framstå som chefens 
favorit gentemot andra på organisationen. Till högre uppsatta chefer kan det vara svårt 
att vända sig, då man inför andra inte vill visa bristande kompetens rörande 
organisationen. En annan anledning till varför chefer väljer att ingå i ett parledarskap, 
tror jag grundar sig i vad andra människor tycker. Utåt sett kan det verka bra om man 
som chef visar att man är villig att samarbeta. Att man arbetar på ett visst sätt för att det 
skall leda till popularitet hos andra behöver dock inte alltid anses negativt. Gemensamt 
arbete är på många organisationer nödvändigt och uppmuntras från många olika håll. 
Om chefer börjar samarbeta, om än för att det ser bra ut, anser jag det kan leda till större 
acceptans för samarbete mellan olika nivåer, något som ofta kanske är svårt. Är man 
exempelvis villig att arbeta tillsammans med någon annan chef, ge efter sina idéer för 
någon annans, är steget till att bolla idéer och arbeta tillsammans med någon underställd 
inte är lika stort. Samarbete chefer emellan och även mellan chefer och underställda 
kommer då förhoppningsvis ge positiv effekt för de underställda då även de i större grad 
kommer att samarbeta.  
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I rollen som chef och ledare ingår att man i så stor mån som möjligt skall tillgodose 
andras kompetens. Det blir betydligt lättare då man faktiskt kommer i kontakt med de 
underställda, men för det krävs både tid och resurser. Delat ledarskap brukar i dessa 
lägen förespråkas då det leder till större möjligheter att faktiskt kunna engagera sig i 
sina medarbetare. Det är något som chefer många gånger önskar, men inte har tid till. 
Den enkät Döös och Wilhelmson (2003) refererar till, vilken var utskickad till 
civilekonomer på ledande poster, bekräftar min teori om att chefer ofta vill ha bättre 
kunskap i alla delar av verksamheten. Chefsuppgiften innehåller så mycket mer än att 
bara vara systemförvaltaren eller ha hand om vägledning för personalen. Dagens chefer 
skall ha uppsikt och ansvara över många olika områden på ett företag, områden de inte 
ens kommer i kontakt med. Det delade ledarskapet kan då vara en pusselbit för att skapa 
ökade möjligheter för cheferna. Är man två så finns möjlighet att avvara mer tid för ökat 
stöd till anställda, större möjligheter för att arbeta med förändringsarbete, 
kompetensutveckling och administrativa frågor. 

Den som väljer att ta ett chefsjobb gör det oftast i förhoppning om att få ett 
stimulerande arbete där man kan vidareutvecklas och förbättras kunskapsmässigt. För 
att deras förhoppningar skall uppfyllas, krävs det att möjligheter till handledning och 
utveckling ökar i takt med att jobbet försvåras. Döös och Wilhelmson (2003) redovisar 
ett fall där man infört delat ledarskap i en organisation på grund av att den förste chefen 
varit utmattad och organisationen relativt instabil. Att tillsätta ytterligare en chef i ett 
sådant läge anser jag man borde vara försiktig med, både för den nye chefens, 
medarbetarnas och organisationens skull. Jag drar här kopplingar till det Larsson (1998) 
beskriver när han redogör för hur viktigt det är att både chefen och de underställda 
känner en tydlighet i organisationens framtoning och att de finns klara riktlinjer för vad 
som förväntas av dem. Därför tror jag att man skall vara försiktig i att omotiverat och 
spontant, samt utan tydligt uppsatta mål, införa ett delat ledarskap. Här är det viktigt att 
arbeta med bakomliggande faktorer, se vad för ledarskapsproblem som föreligger 
behovet av två chefer, och därefter studera vilken grad av delat ledarskap som kan vara 
lämpligt.  Väljer man trots allt att starta ett samarbete mellan två chefer på grund av en 
”kris” i företaget anser jag att det är värdefullt och enklare om att den nyrekryterade 
chefen är väl insatt i företaget och förhoppningsvis omtyckt både från chefer och 
medarbetare. Här är det, som jag skrev tidigare, viktigt att den nyrekryterade chefen får 
samma möjligheter som om den blivit anställd under trevligare förhållanden. Det bör 
finnas utrymmen för självutveckling och resurser för att påverka organisationens helhet. 
Centralt är att den nyanställde inte skall behöva axla rollen vilken förväntas rädda 
organisationen i en handvändning.  

Vad krävs för ett skapa ett lyckat ledarskap? 

För att skapa ett framgångsrikt ledarskap, oavsett om det rör sig om en chef som skall 
arbeta genom ett delat ledarskap eller via det traditionella ledarskapet, anser jag det är 
viktigt att man skapar ett forum där kommunikationen fungerar. Kommunikationen är 
en länk mellan alla olika aktörer i organisationen och en otroligt viktig ingrediens för ett 
lyckat ledarskap. Genom en öppen kommunikation skapas en omgivning där 
information rörande organisationen är tillgänglig för alla, vilket är mycket viktigt då 
man inför ett delat ledarskap. I början kan annars förändringen från ett traditionellt 
ledarskap dra med sig svårigheter kring chefernas beslutsfattning och otydliga 
arbetsuppgifter för medarbetarna. Det är även viktigt att medarbetarna vågar ställa 
frågor och berättar om någonting känns obekvämt i deras arbetsuppgifter eller i 



 30

organisationen. Det är ett samspel man inte enbart kan överlåta på cheferna trots att de 
är två som hjälps åt. Drouillard och Kleiners (1996) tankar kring vad som kännetecknar 
ett gott ledarskap kan många gånger kopplas till kommunikation. Ett av problemen i 
många av dagens organisationer är just att kommunikationen är otydlig och ibland inte 
ens existerar. Vi har bland annat sett att medarbetare vill ha chefer vilka i krissituationer 
exempelvis kan ta snabba och förhoppningsvis goda beslut. Beslut som både gäller 
områden vilka ligger chefen nära till hands och områden som inte är lika aktuella. Här 
spelar medarbetarnas engagemang och vilja i att kommunicera med sina chefer stor roll. 
När man är två ser beslutsfattningen lite olika ut från då man är ensam chef. Är man två 
så har oftast en av cheferna huvudansvaret och då anser jag det är extra viktigt att man 
har en öppen dialog mellan ledarna. Det bland annat för att medarbetarna inte skall 
uppfatta det delade ledarskapet som krångligt och besvärligt. Det blir fel då 
medarbetarna tycker att processen rörande beslutsfattning blir svår och otydlig. Då finns 
risk att de finner det delade ledarskapet meningslöst och krångligare än tidigare. 
Känslan av meningslöshet leder i sin tur till brist på engagemang och arbetsglädje. 

När man känner glädje i att arbeta och har känslan av att man är en viktig del i 
organisationen tror jag att man har större vilja att arbeta utifrån sina bästa 
förutsättningar gentemot organisationen. Alla förmår inte det, i samtliga situationer, 
men förhoppningsvis mestadels. Nästan all verksamhet bygger på ett vinstdrivande 
resultat. Det är en viktig del, vilket tyvärr inte går att komma ifrån. Många gånger 
menar jag organisationer väljer att införa ett delat ledarskap för att de vill ha förbättrade 
siffror och ökad vinst. Det delade ledarskapet erbjuder mer tid för ett införskaffande av 
en atmosfär, där engagemang och tillhörighet är en viktig del. Detta i sin tur leder till 
bättre arbetsprestationer och ökad vinst. Jag vill dock poängtera att jag förmodar att 
arbete betyder olika saker för olika människor. Vissa arbetar för att finna tillfredställelse 
i sin tillvaro medan andra arbetar enbart för att få en inkomst. Likväl, vill arbeta på en 
trivsam arbetsplats där man kan utvecklas och få arbetsuppgifter som känns lagom 
utmanande. Arbetar man på en sådan arbetsplats tror jag viljan att utvecklas och göra 
ännu bättre ifrån sig kommer att komma med tiden. För att finna människor som trivs på 
sin arbetsplats och är nöjda med sin arbetssituation krävs att man anställer rätt 
medarbetare till rätt plats. Det underlättas betydligt om det finns avsatt tid och resurser 
för att studera vad som behövs, något jag menar kan underlättas av delat ledarskap. 

För att en organisation skall fungera tror jag det krävs att man på något sätt har en eller 
flera ledare som styr och har det övergripande ansvaret över organisationen. Gällande 
ansvar så är det en skillnad i att få ansvar och att faktiskt ta ansvar. Ansvar kan te sig på 
en rad olika sätt och hur det visar sig att en chef tar det övergripande ansvaret är olika. 
Jag relaterar och använder här termen ansvar med förhoppning i att chefer faktiskt tar 
det ansvar de tilldelas. Diskussionen kring ansvarstagande anser jag bör finnas på 
organisationer då tilldelandet av ansvar till chefer, och även medarbetare, inte går hand i 
hand med att man faktiskt tar ansvar. Mitt resonemang kring om det är viktigt att det 
finns en ledare styrks av Adizes (1979) reflektioner kring ledarskapets vara och icke 
vara. Han trycker på vikten i att det finns någon högre uppsatt för medarbetarna att 
förlita sig på i organisationen. Jag tror likt honom att det är viktigt att man har någon att 
se upp till, någon som har det yttersta ansvaret och någon som kan hålla ihop 
verksamheten. Det kan även vara så att människor har ett stort behov av att få feedback 
och kvittens på ett utfört arbete, något som det krävs en chefpost till. I likhet med att vi 
har ett behov av att ha en ledare, har vi som medarbetare också ett behov av att få ta 
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eget ansvar. Vi vill med andra ord ha en chef som bestämmer och är målinriktad samt 
även en chef som vågar delegera ansvar. Det är säkert även så att det är otroligt svårt att 
pussla ihop tiden i att både vara chefen som syns i medarbetarnas dagliga arbete och 
chefen som lägger kraft på att dela ut rätt ansvar till medarbetarna. Vi vill ha ökad 
frihet, men frihet kräver utrymme av både tid och mänskliga resurser. Likt andra 
arbetsformer och uppgifter, anser jag, att även frihet behöver granskas, kanske 
övervakas och framför allt följas upp. För att skapa det utrymmet fordras arbetsmässig 
tid och engagemang från ledaren. Återigen är det svårt att finna äkta engagemang om 
man känner att det fattas resurser. Det är då svårt som chef att känna trygghet i att 
släppa sin fullständiga kontroll över organisationen och dela ut ansvar. Om man skulle 
välja att tillsätta en ledning med två chefer som hjälps åt, kan man till viss del skapa det 
forum som kan behövas för att kunna driva en verksamhet som innehar både ökad 
frihet, delat ansvar och större engagemang.   

Fungerar delat ledarskap överallt? 

Vad jag finner intressant att fundera vidare kring, är det resonemang Troiano (1999) för, 
när han påstår att man inte kan vara mer än en ledare inom exempelvis militären eller 
politiken. Men att ha två ledare i ett politiskt parti har vi i Sverige sett fungerar. Under 
arbetets gång, har jag vid ett flertal tillfällen träffat på hur man refererar till samarbetet 
mellan miljöpartiets två språkrör som ett lyckat exempel på delat ledarskap. Att Troiano 
påstår det han gör tycker jag är ett typexempel på att man antar att det är omöjligt att 
vara två som politiker. Det är för många säkert svårt att förstå att det går att arbeta som 
ett par med politik, en verksamhet som verkligen handlar om bestämda åsikter och en 
stark vilja att få sin röst hörd. Måhända skulle våra språkrör inte själva finna den 
tydlighet och viljekraft de faktiskt har om de inte varit två. Att arbeta med politik tror 
jag är svårt då förhållandena förändras konstant. Ena dagen är man populär och inte. I 
sådana lägen kan det vara skönt att ha någon att diskutera med. Jag tror att det är svårt 
att vara två ledare i verksamheter där det är väldigt viktigt att man är tydlig rörande 
ståndpunkt, vad man vill med sitt arbete. Det är inte möjligt att våra två språkrör är 
överens i alla lägen, vilket kanske heller inte är nödvändigt. Måhända fungerar 
samarbetet bra i miljöpartiet för att båda språkrören är väl medvetna om vad partiet står 
för. De blir utåt sett inte oense eftersom deras personliga åsikter inte får stå utanför 
partiets regelverk. Om organisationer skapade en lika självklar agenda att arbeta efter så 
skulle det kanske gynna det delade ledarskapet. Man kommer på så sätt undan de 
eventuella tveksamheter många förknippar med delat ledarskap. Å andra sidan arbetar 
inte ett företag på samma sätt som ett parti där man utgår från en grupp eller individs 
direkta åsikter, vilket jag tror kan komplicera en färdigskriven agenda i hur man skall 
tänka och tycka. Det är bra med en tydlig modell i hur man skall arbeta men att skapa 
ramar i huruvida man skall tänka och bör uttrycka sig tror jag är svårt. 

Kritik rörande delat ledarskap 

Forskning kring kritiken rörande det delade ledarskapet är inte lika utbredd som 
forskningen kring de positiva aspekterna. Det tror jag till viss del beror på att de studier 
som gjorts är till för att på ledares och medarbetares önskan belysa att delat ledarskap 
faktiskt kan vara en lämplig form av ledarskap i många organisationer. 

Påståenden om att man presterar sämre när man är två som arbetar, brukar vara den 
kritik som återkommer när man diskuterar delat ledarskap. Följaktligen skulle då 
parledare ha större tendens till att göra ett sämre jobb än de chefer som arbetar 
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ensamma, något jag är tveksam till. Kanske har vissa parledare idén om att man inte 
behöver arbeta lika hårt och med samma kvalité om man är två. Tanken om att man kan 
arbeta långsammare och med sämre resultat och att ens partner kan göra jobbet jag själv 
inte utför, kan säkert förekomma. Dock tror jag inte att detta är ett vanligt 
förekommande problem utan att diskussionen grundar sig i en misstro till hela konceptet 
med delat ledarskap. Man måste alltid i en verksamhet, oavsett ledningsform, vara 
tydlig gällande chefernas ansvar och arbetsuppgifter. Jag anser inte att delat ledarskap 
per automatik leder till ett sämre arbete. Vid goda förhållanden när man inför delat 
ledarskap är man snarare extra noggrann med tydlighet gällande arbetsuppgifter. När två 
ledare väljer att bli ett par har de oftast redan vetskapen om att resultatet av samarbetat 
kommer påverkas positivt om man tillsammans arbetar med en tydlig kommunikation 
mot uppsatta mål. Jag menar därmed att det är aningen långsökt att påstå att det skulle 
finnas kopplingar mellan det delade ledarskapet och att chefer skulle arbeta sämre. 
Varför det ibland påstås att chefer arbetar sämre i par, kan grunda sig på att det är 
svårare att exakt se vilken chef som arbetat med vad. Det blir inte lika tydligt vad 
chefen presterat, vilket många medarbetare önskar kunna se. Därför är det i ett 
inledande skede nödvändigt att cheferna är överrens om vem som ansvarar för vad. Det 
måste för medarbetarna ha tydliggjorts för vad de kan förvänta sig av chefernas enskilda 
prestationer och deras gemensamma. Ofta tror jag att man som underställd förväntar sig 
att se dubbelt, rent mängdmässigt, arbete från två chefer. Men då man som chefspar 
oftast inte delar rätt av på arbetsuppgifterna, utan i vissa delar, så bör de underställda 
inte heller kunna förvänta sig dubbelt arbete. Att tillsätta två chefer leder inte 
nödvändigtvis till att vissa arbetsuppgifter blir klara fortare utan snarare att chefernas 
energi även kan gå till andra saker. Större vikt kan läggas på medarbetarnas trivsel och 
kunskapsutveckling utifrån ett längre perspektiv vilket ofta får ge vika för akuta 
lösningar som endast ger bättre förutsättningar kortsiktigt.  

Förutom att ledarrollen ibland anses bli sämre om man är två, så menar jag det kan bli 
ett problem om cheferna blir för sammansvetsade. Det kan visa sig genom att man som 
chef inte kan ta till sig de underställdas idéer och tankesätt och att man endast förlitar 
sig på sin partner. Det kan även uppstå problem då någon av ledarna gjort fel och den 
andre är missnöjd med kollegans arbete. Då kan det vara svårt för den andre chefen att 
ha modet att faktiskt kunna påpeka att någonting gått snett. Man är rädd för att förstöra 
en god relation och att ledarna utåt sett inte visa att man är svaga tillsammans. Rädslan 
över att visa sina brister utåt är ett ganska vanligt fenomen i organisationer och jag tror 
att många lägger stor energi på att visa upp en god profil. Många gånger vill man som 
chef säkert heller inte kritisera sin partner i tron om att man även då kritiserar sin egen 
kompetens i att vara en god ledare och förmåga att samarbeta. Man är orolig för att det 
skall leda till skepsis bland de anställda och att de kommer betvivla sina chefers 
kompetens. Men alla gör vi tillfälligt ett sämre jobb vilket jag tycker man skall akta sig 
för att lägga för stor vikt vid och kritisera. Cheferna kan vid sådana tillfällen börja 
jämföra sig med varandra rörande popularitet och kompetens vilket leder till att 
fokuseringen hamnar där, istället för att de skall göra ett bra jobb. I alla organisationer, i 
alla tider, kommer skillnader mellan chefers kompetens och popularitet att variera. Att 
det skulle vara en och samma person som innehar bägge delarna av kvalitéer tror jag 
inte är möjligt, vilket visar att vi faktiskt kanske kan behöva två chefer. Två chefer, 
varav en exempelvis har specialistkompetens och framkallar högt uppsatta mål, medan 
en annan chef hjälper och stöttar medarbetarna att nå målen.  
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När man valt att införa ett delat ledarskap kommer ofta kravet från medarbetarna att 
arbetsuppgifterna skall vara uppdelade enligt Döös och Wilhelmson (2003). Det beror 
på att de anställda är oroliga för att deras arbetsmiljö och arbetstuppgifter kommer att 
förändras då man går från ett traditionellt ledarskap till ett delat ledarskap. Återigen är 
kommunikationen en viktig del för att upplysa alla anställda om målen för 
verksamheten, och inte bara för de medarbetare som är i närmast kontakt med cheferna. 
Så länge cheferna klart och tydligt vet hur de skall arbeta för att sedan förmedla 
riktlinjerna till de anställda, anser jag, det inte nödvändigt att arbetsuppgifterna är 
uppdelade även om det i de flesta fall trots allt är så. Oftast delas chefsposterna inte lika 
utan endast till vissa delar. Det är här man måste vara extra tydlig gentemot 
medarbetarna så de inte skall känna att uppgifter och handledning är otydliga.   

 

Har delat ledarskap en framtid i dagens organisationer? 

Är då delat ledarskap någonting som vi kommer att använda oss av i ännu större 
utsträckning eller kommer vi att efter ökad forskning inse att det finns bättre och mer 
lämpliga former? Min åsikt är att så länge vi intresserar oss för ledarskapsutveckling 
kommer olika teorier för hur man skall leda en större organisation att bli populära. 
Spekulationer görs men att kunna förutspå om vi i fortsättningen kommer att ha en 
ledning med två chefer som tillsammans delar på ledarskapet är svårt. Enbart att 
diskussionerna förekommer tyder på att man i allt större utsträckning ser delat ledarskap 
som en möjlig lösning på ledarskapsproblematiken. De som är yngre än 30 år är den 
målgrupp som antar att det delade ledarskapet kommer att öka mest. Varför det är så 
kan bero på att det är den målgruppen vars krav växer och blir allt hårdare. Gruppen 
under 30 år är den som innehar flest akademiska poäng och med det följer krav på allt 
mer kompetenta chefer. Genom att medvetet ställa allt högre krav på chefer kan betyda 
att man i större utsträckning själv kan tänka sig att vara en del av ett parledarskap. 
Yngre medarbetare är ofta väl medvetna om kraven i att vara chef, men är inte beredda 
att lämna sitt sociala liv för en karriär. Jag kan även tänka mig att det delade ledarskapet 
är ett steg i rätt riktning för de kvinnor som vill vara chefer. Ett parledarskap kan vara 
en lösning både för de kvinnor och även män som avstår chefsyrket och en ledande 
karriär eftersom det försvårar möjligheterna att ha ett gott familjeliv. Det finns således 
spekulationer kring det delade ledarskapets vara eller icke vara, positiva och negativa 
aspekter, men jag anser att det behövs bredare forskning för att styrka och bekräfta de 
hypoteser som finns. 

4.3 Slutdiskussion 
I nedanstående slutdiskussion kommer jag kort återkoppla resultatet i uppsatsen till 
mina två forskningsfrågor och mitt syfte: 

• Hur fungerar delat ledarskap i praktiken? 

• Är delat ledarskap lösning på ledarskapsproblematiken?  

Att genom befintlig litteratur analysera och reflektera över om de karaktäristiska 
dragen för ett gott ledarskap stämmer överens med utfallet av delat ledarskap. 
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Jag anser att delat ledarskap är en företeelse som många gånger kan ses som en lösning 
på ett flertal av de problem organisationer brottas med. Huruvida det är en lösning på all 
ledarskapsproblematik är dock omöjligt att generalisera. Många aspekter skall tas i 
beaktning för att utfallet av ett delat ledarskap skall bli lyckat. Exempelvis skall man 
före införandet vara noggrann med tydlighet gällande chefernas arbetsuppgifter och i 
förväg diskutera de eventuella tveksamheter och oklarheter cheferna och även 
medarbetarna känner. All form av ledarskap, behöver anpassas till vilken situation 
organisationen befinner sig i, vilken kontext man arbetar utifrån, vilket även det 
komplicerar en diskussion rörande om man generellt kan påstå att ett parledarskap är det 
bästa sättet att leda.  

Jag anser, för att återkoppla till mitt syfte, att de karaktäristiska dragen för ett gott 
ledarskap många gånger stämmer överens med utfallet av delat ledarskap. Det jag under 
min teoridel redovisat om ett gott ledarskap och en god ledare anser jag kan knytas an 
till utfallet av delat ledarskap. I de fall chefer i organisationer önskar mer till tid olika 
sorters arbetsuppgifter, möjlighet att kunna ta tillvara på fler medarbetares kunskap och 
då de vill ha ett arbete som är skilt från det traditionella anser jag att delat ledarskap är 
ett alternativ man i allra högsta grad borde använda sig av. Ständigt kommer vi i kontakt 
med problem rörande ledarskapet och nya varianter på hur man skall styra en 
organisation kommer att vara populära. På en rad olika organisationer behövs en 
förändring av ledningsformen och jag anser att delat ledarskap kan leda utvecklingen åt 
rätt håll.   
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5. Avlutande reflektioner 
Vilken ledarskapsform och vilket utseende man föredrar att en organisation skall ha, 
handlar i mångt och mycket om mänskliga värden. Hur en organisation skall styras och 
vad man i framtiden kommer vilja se är olika för människor. För många var det 
ledarskap Hitler utförde, mot alla mänskliga riktlinjer, men för andra ett bevis på att en 
stark ledare kan föra människor var som helst. Att tala om en universell eller optimal 
form av ledarskap har jag med mitt arbete därför kunnat konstatera är svårt. Det finns 
oändligt många aspekter som påverkar om utfallet i en organisation kommer gynnas av 
ett exempelvis ett delat ledarskap. Vad jag finner viktigt att tydliggöra är att ledarskapet 
i stor utsträckning är situationsbetingat och därmed påverkas av en rad olika företeelser. 
Förutsättningarna för om man som chef kommer att lyckas eller inte påverkas av bland 
annat vilket verksamhetsområde man arbetar i, miljön, normer och traditioner.  

Med mitt arbete kan jag fastställa att vi idag efterfrågar en ledarskapsform vilken skiljer 
sig från det traditionella med endast en chef. Både medarbetare och chefer ställer allt 
högre krav gällande möjligheter till utveckling på arbetsplatsen. Den arbetsplats vi 
arbetar på idag har inte samma hierarkiska struktur som tidigare och kraven på både 
medarbetare och chefer blir allt större när kompetens och konkurrens ökar. Vi 
efterfrågar chefer vilka både kan styra en organisation rent planmässigt, samt motivera 
och engagera sina medarbetare. I flera organisationer fungerar inte detta och det ena får 
ge vika för det andra. Delat ledarskap leder förhoppningsvis till mer tid för chefer att 
fokusera på alla delar i en organisation för att därmed skapa en god helhet för alla 
anställda.   

Denna forskningsöversikt anser jag borde vara av intresse för organisationer som 
funderar på att införa delat ledarskap som ledningsform. Eftersom det finns relativt lite 
forskning gjord vilken redovisar båda sidor av fenomenet, tror jag att min översikt kan 
vara av betydelse för både chefer och medarbetare verksamma i olika organisationer. 
Min litteraturstudie är ett förtydligande och en sammanställning, samt en utredning av 
tidigare gjord forskning, vilken jag önskar skall vara tillgänglig och användbar för så 
många som möjligt. Jag anser att det är viktigt att den forskning vi gör på skolor och 
institut blir tillgänglig för fler människor än de som befinner sig i dessa kretsar. En 
uppsats likt denna, tror jag därför kan vara lämplig för dem som på ett mer kortfattat 
och relativt lättförståeligt sätt vill informera sig om den senaste forskningen rörande 
delat ledarskap.  

Då jag sökte litteratur insåg jag relativt tidigt att det fanns lite forskning gjord rörande 
det delade ledarskapets utbredning, påstådda för - och nackdelar samt hur chefer och 
medarbetare upplever att ha två chefer som arbetar tillsammans. Jag vill se mer empirisk 
forskning och studier i huruvida chefer ser på sitt delade ledarskap och vad medarbetare 
anser om att vara underställd två eller fler chefer. Jag önskar även få se mer empirisk 
forskning utarbetad utifrån olika syften och organ med vilja att belysa, framför allt de 
nackdelar som kan förekomma med delat ledarskap. Utförs forskning utifrån olika 
syften kommer den förhoppningsvis inte att bli vinklad åt det ena eller andra hållet. Jag 
skulle i framtiden vilja se sammandrag på hur man långsiktigt kunnat förändra en 
organisation genom att ha infört ett delat ledarskap. 
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