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Abstract 

 
Delat ledarskap har på senare år blivit alltmer uppmärksammat, främst 

inom idrotten där Tommy Söderberg och Lars Lagerbäck rönt stora 

framgångar. Syftet med denna uppsats är att undersöka om 

inställningen till delat ledarskap är mer positivt bland de personer som 

haft denna ledarform än bland personer som inte upplevt detta. Syftet 

är dessutom att se på hur ett specifikt delat ledarskap fungerar. Genom 

intervjuer med två elitfotbollstränare som utövat delat ledarskap samt 

en enkätundersökning med elitfotbollsspelare, har data samlats in. 

Resultaten visade ingen signifikant skillnad i inställningen till delat 

ledarskap hos fotbollspelarna. Däremot gav intervjuerna med tränarna 

en bra inblick i hur ett delat ledarskap fungerar, något som  

kan vara framtidens ledarskapsform.  

 

Nyckelord: inställningen till, delat ledarskap 
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1. Inledning 

 

Tommy Söderberg kände att jobbet som förbundskapten i fotboll krävde mer än han 

hade anat. Det mediatryck som nu ställdes på honom var inget han var förberedd på och 

han ansåg detta vara ohanterligt i det långa loppet. År 2000 bestämde sig Tommy 

Söderberg för att göra något åt saken och tillfrågade Lars Lagerbäck, som då var 

assisterande förbundskapten, om han var intresserad av att leda landslaget tillsammans 

med honom. Lars Lagerbäck tackade ja och därmed var det första delade ledarskapet i 

det svenska landslagets historia etablerat. Under de nästkommande fyra åren 

kvalificerade sig landslaget för tre mästerskap, och succén var ett faktum. Efter fyra 

lyckosamma år gick de båda skilda vägar och Lars Lagerbäck fortsatte att leda det 

svenska landslaget enligt modellen som fanns tidigare. Vid denna tid var delat ledarskap 

ett helt nytt begrepp för oss, och detta var även första gången som vi fick upp ögonen 

för just det delade ledarskapet, något som kan vara framtidens ledarskap. 

 

Anders Grimberg och Ulf Larsson valde 2002 att tillsammans träna Trelleborgs FF. De 

kom in i ett skede när laget hade en dålig placering i superettan, näst högsta divisionen i 

fotboll. De såg till att rädda laget kvar i superettan och året därpå tog de upp dem i 

allsvenskan. Efter att ha lyckats med denna bedrift gick även dessa båda skilda vägar 

och Ulf Larsson tränade Trelleborgs FF ensam under första delen av 2004. 

Fotbollslandslaget och Trelleborgs FF är två exempel där det delade ledarskapet varit 

fruktbart och resultatmässigt rönt stora framgångar. 

 

Motsatsen till det delade ledarskapet är enskilt ledarskap som har många år på nacken. 

Redan i antiken hos, de gamla grekerna, som skapade demokratin har det enskilda 

ledarskapet prisats. Det delade ledarskapet i den form som det har manifesterats de 

senaste åren har inte funnits så länge. Det finns dock referenser till delat ledarskap redan 

hos romarna på 400-talet f. Kr. De så kallade konsulerna som var de två högsta 

ämbetsmännen, satt endast under ett år och den ene hade rätt att upphäva den andres 

beslut. Detta i syfte att undvika maktmissbruk (Döös & Wilhelmsson 2003). Syftet att 

undvika maktmissbruk är inte längre skälen för ett delat ledarskap, utan snarare att få en 

verksamhet att fungera bättre och underlätta arbetssituationen för ledarna. 
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Valet att skriva om delat ledarskap föreföll sig ganska naturligt för oss. Vi utbildar oss 

bägge två till personalvetare och är därför intresserade av hur framtidens ledarskap kan 

se ut. Vi tycker att delat ledarskap är ett spännande, men ganska outforskat begrepp, 

som kan komma att ha en stor betydelse i framtiden. Anledningen till att vi valt att 

undersöka delat ledarskap inom fotbollsvärlden, beror främst på att vi båda har varit 

aktiva fotbollsspelare under stora delar av våra liv. Vi ansåg oss också ha tillräckligt 

med kontakter för att kunna genomföra en undersökning med tränare och spelare som 

har en erfarenhet av att spela och träna inom de högsta divisionerna i Sverige.  

 

2. Teori och litteratur 

 

För att definiera delat ledarskap har vi valt att först klargöra skillnaden mellan olika 

former av delat ledarskap, äkta och oäkta dubbelkommando, samledarskap, 

matrisledarskap med flera. Vi vill på detta sätt först visa på en väsentlig skillnad i hur 

delat ledarskap kan se ut när det utövas, för att slutligen visa vilken definition som vi 

genomgående kommer att använda i vår uppsats.  

 

2.1. Definitioner 

 

När Håkan Lambert-Olsson (2004) diskuterar kring delat ledarskap, använder han sig av 

termerna äkta och oäkta dubbelkommandon. I äkta dubbelkommando måste de som 

delar ledarskapet vara överens innan ett gemensamt beslut fattas. Denna form av delat 

ledarskap använde sig Anders Grimberg och Ulf Larsson av i Trelleborgs FF, där de 

bägge var jämställda, men till viss del hade olika kompetensområden, anfalls- och 

försvarsfotboll, som de sedan fattade gemensamma beslut om. I företagsvärlden är det 

på liknande sätt, vad gäller äkta dubbelkommandon, att två personer med tämligen olika 

intressen måste samordna sina kompetensområden innan beslut fattas. Om de inte kan 

komma överens, kan ärendet föras vidare till en högre instans, exempelvis styrelsen, för 

ett slutgiltigt avgörande. Äkta dubbelkommando medför därför specifika krav, som 

ensamma ledare eller ledare som använder sig av oäkta dubbelkommando inte ställs 

inför.  

 

I oäkta dubbelkommando är skillnaden, mot äkta dubbelkommando, att den ena 

personen alltid har rätten att ensam fatta beslut. Även om de tillsammans har en dialog 
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där de diskuterar de olika faktorerna som kan påverka beslutet. Sven-Göran Eriksson 

och Tord Grip är exempel på detta delade ledarskap. Sven-Göran Eriksson är för 

närvarande förbundskapten för det engelska landslaget och Tord Grip är hans 

assisterande tränare. Tillsammans kompletterar de varandra och fyller skilda, men 

viktiga, funktioner för sitt lag. De rådgör tillsammans om alla beslut, men det är i 

slutändan Sven-Göran Eriksson själv som fattar de avgörande besluten. När det gäller 

företag, kan oäkta dubbelkommando finnas mellan vd:n och någon av hans/hennes 

närmaste medarbetare som också för en dialog i syfte att eftersträva enighet innan ett 

beslut fattas (Lambert-Olsson, 2004). Oäkta dubbelkommando är den form av delat 

ledarskap som är vanligast och mest beprövad och därför fann vi det viktigt att klargöra 

denna skillnad mellan äkta och oäkta dubbelkommando, eftersom vår uppsats enbart 

berör äkta dubbelkommando. 

 

Döös och Wilhelmsson (2003) menar också att det finns olika former av delat ledarskap. 

Den form av delat ledarskap som de anser vara den bästa kallar de samledarskapet. Det 

”karakteriseras av att såväl arbetsuppgifter som ansvar och befogenheter är 

gemensamma” (Döös & Wilhelmsson, 2003, s. 334). De andra formerna kallar de 

funktionellt delat ledarskap, skuggledarskap och matrisledarskap. I dessa finns det 

någon form av överenskommelse mellan ledarna om hur arbetet skall fördelas. I 

skuggledarskapet är den ene den formellt utsedda ledaren och den person som syns utåt, 

medan den andre ledaren kanske gör lika mycket men räknas mer som en medhjälpare. 

Skuggpersonen slipper däremot i motgång vara den som får ta emot den offentliga 

kritiken, som istället överförs på den formellt utsedde ledaren. 

 

Det funktionellt delade ledarskapet fungerar nästan precis som samledarskapet med det 

undantaget att ledarna har skilda arbetsområden. Detta betyder enligt Döös och 

Wilhelmsson (2003) att de, var för sig, är chef för olika medarbetare.  

 

Matrisledarskapet är det ledarskap som mest skiljer sig från samledarskapet. I detta 

ledarskap delas varken befogenheter eller ansvar. Det som liknar det vid ett delat 

ledarskap är att båda ledarna är chef över samma medarbetare.  
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Utifrån dessa olika former av delat ledarskap har vi valt att använda oss av 

nedanstående definition i vår uppsats, som är identisk med äkta dubbelkommando och 

med samledarskap. 

 

”Ett ledarskap där två eller flera personer (både formellt och i praktiken) delar 

ledarfunktionen och tar lika stort ansvar och har samma inverkan i beslutsfattande. I 

viktiga beslut deltar båda medan de vanligtvis tar mindre viktiga beslut på egen hand. 

Ett delat ledarskap kan även innebära olika former av arbetsfördelning”. (Döös M., 

Wilhelmsson L. & Hemborg Å, 2003, s. 185) 

 

2.2. Dagens krav på ledare i organisationer  

 

De som leder organisationer idag, både affärsmässiga och idrottsliga, har ofta högt 

ställda krav på sig och de måste ofta fatta snabba och riskfyllda beslut. När det gäller 

kommersiella företag kan besluten ofta innebära ekonomiska risker och kraven från 

aktieägarna är att företaget ska göra vinst. I idrottsliga organisationer är det framför allt 

sportsliga, men också ekonomiska framgångar som är målet. Därför krävs det av både 

ledningen och tränarna att rätt beslut tas vid rätt tillfälle och kraven kommer här från 

supportrar och även från näringslivet som sponsrar organisationen. Att kraven är höga 

bevisas av de allt mer täta vd-skiftena i svenska börsföretag och också tränarbytena i 

exempelvis allsvensk fotboll. År 2002 bytte exempelvis en femtedel av företagen på 

Stockholmsbörsen vd (Ledarna/Temo, 2002) och år 2004 fick fyra av 14 tränare sparken 

i allsvenskan i fotboll (Sydsvenskan, 2004). 

 

Lambert-Olsson (2004) menar att som ledare blir man något av en expert på att begå 

misstag och det är också ledaren som i slutändan får ta det största ansvaret ifall något 

händer. Ledaren i aktiebolag rådgör dock först med styrelsen i viktiga beslut innan de 

fattas och likaså rådgör tränaren och styrelsen i en idrottslig organisation med varandra 

innan beslut om exempelvis värvningar av nya spelare tas. Kvar, ensam, står dock alltid 

ledaren när något händer. Beroende på dessa faktorer kan ledaren emellanåt uppleva sig 

ha ett rätt ensamt jobb. För att underlätta denna press och stress för ledare, diskuteras 

det om delat ledarskap kan vara en fullvärdig eller rent utav bättre lösning för att leda 

organisationer.  
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2.3. Olika former av  delat ledarskap  

 

En studie, gjord av Goldsmith och Walt (1999), behandlar ämnet framtida ledarskap och 

den visade tydligt på fem nya faktorer som är viktiga för framtidens ledare. De fyra 

första faktorerna berörde begreppet ledarskap, men är inte väsentliga för vår uppsats. 

Den femte och sista faktorn, däremot, handlar om just delat ledarskap. Goldsmith och 

Walt (1999) menar att delat ledarskap är ett krav i framtiden och inte bara ett alternativ 

till enskilt ledarskap. Tillvägagångssättet för detta delade ledarskap är att de framtida 

ledarna först anställs som rådgivare till de redan styrande ledarna inom företaget. Detta 

sker på grund av två skäl, det första är att de redan sittande ledarna ska lära sig av den 

nya kompetens som rådgivarna besitter. Det andra skälet är att de nya 

rådgivarna/framtida ledarna ska få ta del av den kompetens och ledning som de 

nuvarande ledarna innehar. På så sätt kan de dela ledarskap på ett sätt som gynnar 

organisationen. 

 

Eisenhardt och Schoonhoven (1990) har gjort en undersökning på nystartade företag 

och sett hur företagen växer under en längre period. De hävdar att cheferna som känner 

varandra väl innan och startar ett företag har en större möjlighet att få företagen att 

växa. Detta beror på att de kommunicerar bättre med varandra och därigenom kan 

komma till snabbare beslut. 

 

Peter Troiano (1999) diskuterar också om olika former av delat ledarskap. Enligt honom 

är ett vanligt förekommande fenomen att när det sker en fusion mellan två företag 

tillkommer ofta ett delat ledarskap hos de båda vd:arna. Detta är, enligt Troiano, ingen 

bra form av delat ledarskap då det ofta endast är en maktkamp om vem som ska ta över 

ledningen i det fusionerade företaget. Han ser många fördelar i ett delat ledarskap som 

är uppbyggt genom ett ömsesidigt godkännande från två personer. Han anser att delat 

ledarskap är något som, i dess rätta form, är överlägset det traditionella ledarskapet. Se 

tabell 1. 
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Tabell 1. Skillnaden mellan traditionellt ledarskap och delat ledarskap. (Troiano 1999, s. 

43) 

______________________________________________________________________ 

Traditionellt ledarskap  Delat ledarskap 

______________________________________________________________________ 

Informationen är strikt kontrollerad. Informationen är mer fritt förmedlad. 

Generell motvilja att dela makten.  Generell uppmuntran att dela makten. 

Högsta hönset får allt beröm.  Berömmet är delat. 

Jag försvarar mitt revir.  Jag är hängiven för hela framgången. 

Du är min underordnade.  Du är min medskapare. 

Jag är ansvarig för allt.  Jag är villig att delegera. 

Jag kommer att berätta för dig.  Jag kommer att fråga dig. 

Kedjan av kommendering är obrytbar. Kedjan av kommendering är flexibel. 

______________________________________________________________________ 

 

Förutsättningar för ett delat ledarskap 

Sally (2002 i Döös & Wilhelmsson 2003, s. 332), menar att det finns några 

karakteristiska förutsättningar som skall vara uppfyllda för att ett delat ledarskap skall 

föreligga 

    - Ledarna tillsätts och avgår ihop, 

    - Har ingen chans för övergång till sololedarskap, 

    - Har en uppgiftsfördelning som innebär jämlik vikt och ära, 

    - Det är två ledare men ett ämbete (ett kontor), 

    - Ledarna ingår i ett maktdelande system, 

    - Har formell vetorätt mot varandras alla beslut, 

    - En delande ledare måste kunna offra det egna, 

    - Talar aldrig illa om den andre inför någon annan person/publik, 

    - Framgångsrika par drar fördel av tvåfalden, 

    - Praktiserar viss grad av självförnekelse och ödmjukhet, ”har koll på sitt ego”. 

 

Enligt ovanstående principer undantas många så kallade ledarskap. När det exempelvis 

gäller fusioner av företag där de styrande under en viss period jobbar tillsammans, 

räknas inte dessa som ett delat ledarskap. En bättre term för detta är kanske 

övergångsledning eller något liknande. 



 10

Karlsson och Rubensson (2001) menar att vissa positiva effekter kan uppnås vid delat 

ledarskap. De menar exempelvis att en fördel med delat ledarskap är att organisationen 

inte blir lika beroende av en och samma person som vid enskilt ledarskap. De skriver 

också om faktorer som är nödvändiga för att ett framgångsrikt delat ledarskap ska 

uppnås. 

 

Kommunikation 

Effekten av delat ledarskap vad gäller kommunikation, anser Karlsson och Rubensson 

(2001), bidrar till ökad tillgänglighet för spelarna/personalen. Möjligheten till dialog 

med dessa ökar och att vara två bidrar också till mer tid att utföra ledningsarbete. 

Samtidigt som man kan skapa en rak dialog, utan e-mail och telefon inblandat, till 

spelarna/personalen kan man alltså även hinna med och sköta sina ledningssysslor på ett 

bra och givande sätt. Författarna menar att möjligheten till en bra dialog ökar genom att 

ledarna kan turas om att vara fysiskt på plats och prata med spelarna/personalen. För att 

denna ökade tillgänglighet och dialog ska kunna ske, är det dock viktigt att de som delar 

ledarskapet är distinkta och entydiga i sin kommunikation för att framstå som trovärdiga 

och förtroendeingivande inför sina medarbetare. Karin Jellerström och Karin 

Gunnarsson (2002) visade också på detta i sin studie att fördelen med att ledarna var 

mer tillgängliga enbart gav positiva reaktioner hos medarbetarna. 

 

Kompletterande egenskaper 

Karlsson och Rubensson (2001) skriver att sammansättningen av personer i delat 

ledarskap är viktig, eftersom det här kan ges möjligheten att välja två personer som 

kompletterar varandras egenskaper och kompetenser. Detta ger en bredare kompetens 

vad gäller sakfrågor och i situationer där man måste ta ställning eller vid 

problemlösande. Ledarna kan då agera bollplank åt varandra och utbyta idéer och på så 

sätt diskutera fram lösningar. Jellerström och Gunnarsson (2002) menar, på samma sätt, 

att delat ledarskap visade sig innebära en bredare kompetens i jämförelse med den som 

enskilda ledare besitter. De som delade ledarskapet fann att det var till deras fördel att 

kunna diskutera och bolla idéer med varandra och att också hela tiden kunna ge 

varandra bra feedback gällande sakfrågor och hur de hanterar olika problemsituationer. 

När det gäller kompletterande egenskaper visade sig ledarna i undersökningen 

komplettera varandra utbildnings-, bakgrunds- och personlighetsmässigt, något som 

visade sig vara uteslutande positivt hos personalen.  
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Karlsson och Rubensson (2001) utgår vidare från några kriterier när de definierar det 

delade ledarskapet. Dessa är god relation, gemensam värdegrund, förtroende och 

prestigelöshet. Nedan följer en sammanställning av dessa. 

 

God relation 

Med detta menar Karlsson och Rubensson (2001) att det är relationen mellan ledarna 

som är den mest elementära faktorn för att ett delat ledarskap ska fungera. En relation 

som är bra bidrar till att ledarna agerar enhetligt och att de har en rak och otvetydig 

kommunikation med omgivningen. Det finns tre faktorer, enligt författarna, som är 

viktiga för att denna goda relation ska uppstå. Faktorerna är viktiga för att ledarna 

gemensamt ska kunna bearbeta problem och frågeställningar utifrån sina egna och 

gemensamma perspektiv och det höjer även kvalitén när beslut ska fattas.  

 

Gemensam värderingsgrund 

Om ledarnas värderingsgrund skiljer sig åt i stor utsträckning, måste besluten som tas 

enskilt av varje ledare hela tiden kontrolleras. Detta kan leda till ineffektivitet och att de 

uppfattas som oklara och tvetydiga. Om de istället har gemensam värderingsgrund 

förenklar detta kommunikationen och bidrar också till att besluten som fattas enskilt 

överensstämmer med bägges ståndpunkter. 

 

Förtroende 

De som delar ledarskapet måste också ha ett stort förtroende för varandra. Visar det sig, 

utåt sett, att ledarna är oeniga påverkar detta deras trovärdighet i negativ bemärkelse. 

Detta leder i sin tur till att de inte kan ha samma förtroende för varandras individuella 

beslut, handlingar och överväganden. Om de istället har bra förtroende för varandra, ger 

det en positiv effekt som visar sig speciellt vid svåra och obekväma situationer. Ledarna 

har då en bättre trygghet i bemötandet av problemet tack vare att de är två.  

 

Fransson och Olofsson (2004) skriver också att kommunikation och tillit är två faktorer 

som sammankopplas. Med detta menar de att förtroendet är viktigt för att kunna hålla en 

bra dialog mellan alla parter i organisationen.  
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Prestigelöshet 

Karlsson och Rubensson (2001) visar också att ledarna måste ha ett öppet och 

prestigelöst förhållningssätt till varandra. Relationen dem emellan skall bygga på ett 

ömsesidigt givande och tagande där de resultatmässiga framgångarna skapar ett större 

beslutsunderlag, fler alternativa lösningar till olika slags problem samt ett lärande av 

varandras olika egenskaper och bakgrund. De ska alltså inte ha en prestigeladdad 

relation där man försöker överträffa varandra, för det skulle ha väldigt negativa effekter 

när det gäller delat ledarskap.  

 

Jellerström och Gunnarsson (2002) betonar, i sin undersökning, liknande faktorer som 

ovanstående författare har tagit upp. De menar att delat ledarskap innebär att ledarna 

snabbare kan bolla idéer och fatta beslut, eftersom ytterliggare en person är insatt i hur 

organisationen fungerar. Detta bidrar också i sin tur till att ledarna är mer tillfredsställda 

med besluten som tas.  

 

2.4. Anledningar till att använda sig av delat ledarskap 

 

Kan delat ledarskap fungera utan att förlora i styrningskraft, effektivitet och ansvar? Det 

är några frågor som Dawie Grouws (1999) ställt sig och forskat om. I sin undersökning 

skriver han att ett framgångsrikt delat ledarskap involverar och innebär en rad olika 

faktorer. Han menar bland annat att de som delar ledarskapet måste bilda en heterogen 

grupp, där man har olika bakgrunder, färdigheter och inriktningar på vad man vill 

åstadkomma. Han skriver också att de som delar ledarskapet måste visa ömsesidig 

respekt för varandras olikheter vad gäller färdigheter och mål. 

 

Marianne Döös, Lena Wilhelmsson och Åsa Hemborg (2003) har på arbetslivsinstitutets 

uppdrag undersökt hur fyra olika delade ledarskap fungerat. Det första delade 

ledarskapet var en enhet inom Internettelefonin på Ericsson som de i sin redovisning 

kallar produktutvecklarna. Det var en kvinna och en man som ledde en grupp på 220 

personer. Vidare var det två kvinnor som delade på ansvaret inom en annan gren av 

Ericsson, nämligen Ericsson Business Consulting. Dessa kallade författarna 

managementkonsulterna. De ledde mellan 30 och 60 personer under den tid som de 

hade delat ledarskap. De andra var kommunikationskonsulterna som tillsammans ledde 

ett eget PR-företag. De hade som mest 20 anställda. De sistnämnda var de före detta 
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förbundskaptenerna i fotboll, Tommy Söderberg och Lars Lagerbäck. De fyra paren har 

alla varit framgångsrika i sina respektive åtaganden, därför att de har haft mer tid att 

förbättra relationerna med medarbetarna. Dessutom hävdar de att de genom 

kommunikationen sinsemellan har skapat en förbättrad arbetssituation. Andra skäl till 

att dela ledarskapet var att de bättre kunde balansera rollen arbetsliv och privatliv, att 

kvalitén i arbetsuppgifterna blev bättre samt att de hade någon att dela idéerna med. De 

nämnde också den enkla devisen att det blir roligare om man är två. Dagens Industri 

diskuterade just familjesituationen i en artikel 2003: ”Många unga, som kanske har 

småbarn, tackar nej till chefserbjudanden och hänvisar till familjesituationen. Då kan 

delat ledarskap vara en lösning” (Dagens Industri, 2003) 

 

Varför utövas inte delat ledarskap i större utsträckning? 

Ett delat ledarskap sanktioneras ofta på ett företag genom att initiativet kommer från de 

berörda som vill pröva denna ledarskapsmodell för att uppnå ett visst syfte. I de 

exempel vi diskuterat tidigare, med exempelvis förbundskaptenerna i fotboll, har utfallet 

varit bra men efter utfört förvärv har man återigen gått tillbaka till ett enskilt ledarskap. 

Döös, Wilhelmsson och Hemborg (2003, s. 192) tror att en anledning kan vara att 

”överordnade chefer kan känna sig tveksamma till att sanktionera delat ledarskap 

eftersom det är ett rätt oprövat arbetssätt och man är rädd för att få stå till svars om det 

går dåligt för verksamheten”. Vidare menar de att det kan vara svårare för de 

överordnade cheferna att kontrollera två viljor istället för en.  

 

2.5. Negativa effekter med delat ledarskap 

 

Karlsson och Rubensson (2001) skriver att bristande kommunikation mellan ledarna kan 

leda till missförstånd och att man ger dubbla budskap till spelarna/personalen och detta 

ger då negativa effekter på trovärdigheten. Det gör också att mycket onödig tid spills på 

att kontrollera varandras beslut och uttalanden.  

 

Om ledarna tillsammans ger varandra stort stöd, som innebär stor beslutskraft kan detta 

dock vara till nackdel. Det kan uppfattas som för starkt eftersom de alltid är två som står 

enade inför sina förslag och åsikter. Detta kan göra att spelarna/personalen har svårare 

att ifrågasätta eller ta del av beslut som tas. Detta är något som även Jellerström och 

Gunnarsson (2002) stötte på i sina undersökningar. Ledarna var hela tiden tvungna att 
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uppdatera varandra om vilka beslut de fattat och vad de åstadkommit under 

arbetsdagarna. Denna procedur ansågs, av ledarna, som väldigt tidskrävande. 

 

3. Syfte 

 
Vårt syfte med denna uppsats är att se om inställningen till delat ledarskap är mer 

positivt hos dem som haft denna ledarform än hos dem som inte upplevt det. Vi vill 

också undersöka och se hur ett specifikt delat ledarskap har fungerat mellan två 

personer. 

Problemformuleringar vi tänker ta upp är: 

• Är stresståligheten större om man delar på ledarskapet? 

• Vad är det som spelarna respektive ledarna anser vara fördelar med delat 

ledarskap? 

• Vad är det som spelarna respektive ledarna anser vara negativa sidor med delat 

ledarskap? 

• Vill spelare som haft delat ledarskap, träna enligt denna metod igen, eller 

föredrar de en enskild tränare 

 

4. Metod 

 

Vi har i denna uppsats valt att använda oss av både en kvalitativ och en kvantitativ 

metod. Den kvalitativa metoden är i form av individuella djupintervjuer, medan den 

kvantitativa metoden är i form av en riktad enkätundersökning.  

 

4.1.Undersökningsdeltagare 

 
Vi gjorde individuella djupintervjuer med Anders Grimberg och Ulf Larsson, som har 

godkänt att vi använder deras namn i arbetet. De delade under hösten 2002 och hela 

2003 på ledarskapet i fotbollsföreningen Trelleborgs FF.  

 

Enkäterna skickade vi ut till 41 manliga spelare från två olika fotbollsklubbar. 15 

personer svarade på enkäten, en svarsfrekvens på 36,5 %. Båda lagen har spelare som är 

eller har varit aktiva på elitnivå. Deltagarna i denna enkätundersökning var mellan 18 

och 32 år gamla och hade en snittålder på 24,5 år med en standardavvikelse på 4,2 år. 
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De hade tillsammans 61 säsongers spel på elitnivå (allsvenskan & superettan), vilket i 

snitt är 4,1 år per person. Skillnaden mellan de olika spelarna var stor, vissa hade inte 

spelat elitfotboll alls, medan någon hade spelat sammanlagt 8 säsonger.  

  

4.2. Apparatur och material 

 

För intervjuerna använde vi oss av en bandspelare för att kunna hålla samtalet så 

flytande som möjligt. Intervjun bestod av 10 öppna frågor (appendix A).  

 

Frågorna till enkäten hämtades delvis från Kajsa Fransson och Caroline Olofssons 

kandidatuppsats vid Lunds universitet från vårterminen 2004 om delat ledarskap, dels 

från intervjuerna vi gjort och till sist kompletterade vi med frågor som rör våra 

frågeställningar specifikt. Enkäten bestod av 2 flervalsfrågor, 4 halvöppna frågor, en 

öppen fråga samt 12 påståenden som var graderade i en niogradig skala (appendix B). 

Vi bifogade också ett brev där vi förklarade varför de hade fått enkäten samt våra 

telefonnummer ifall de undrade något om enkäten (appendix C). Till alla personerna 

bifogades även ett frankerat svarskuvert så att det inte skulle kosta något för spelaren att 

vara med i enkätundersökningen. Spelarna fick 9-10 dagar på sig att svara. 

 

4.3. Procedur 

 

De två intervjuerna med Anders Grimberg och Ulf Larsson som gjordes låg delvis till 

grund för enkäterna som sedan skickades ut. Kontakten med de båda togs genom 

telefonsamtal, där vi frågade om de ville ställa upp på en intervju om delat ledarskap. 

Båda accepterade och vid senare telefonsamtal bestämdes tid och plats för 

genomförandet av intervjuerna. Den första intervjun med Ulf Larsson hölls på en 

neutral plats för bägge parter, nämligen på Skånes Idrottsförbunds lokaler i Malmö. 

Intervjun med Anders Grimberg hölls på Malmö stadion före en träning med IFK 

Malmö. Samma person ställde frågorna vid bägge intervjuerna och den andre skrev ner 

svaren.  

 

Före varje intervju frågade vi om de accepterade att vi använde bandspelare samt om vi 

kunde använda deras namn i uppsatsen. Vi betonade också att det inte var deras 

specifika samarbete som skulle analyseras, utan snarare hur de såg på det delade 
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ledarskapet. Vi ville heller inte att de skulle känna sig felciterade och erbjöd oss därför 

att skicka det första utkastet av uppsatsen till dem. För att de skulle prata så fritt som 

möjligt avbröts de inte någon gång, även om det ibland kom in på sidospår. Vi 

uppmuntrade personen att tala fritt och ställde ofta följdfrågor för att hålla samtalet 

flytande. Varje intervju tog ungefär 30 minuter att genomföra. Innan intervjun började 

försökte vi också få tid att prata om lite annat än det delade ledarskapet, främst för att få 

en så bra intervju som möjligt men även av eget intresse.  

 

Till enkätundersökningen var målet att få minst 15 enkätsvar från fotbollsspelare som 

upplevt delat ledarskap, och från 15 spelare som inte upplevt det. Vi använde oss av en 

klubb som tidigare haft delat ledarskap och ringde kansliet för att få tag i adresserna till 

spelarna. Det blev sammanlagt 21 utskick till dessa. Med det andra laget, som vi visste 

inte haft delat ledarskap, pratade vi med tränaren för laget och frågade honom om han 

skulle vilja dela ut enkäterna till spelarna. Detta accepterades och vi gav honom 20 

enkäter att dela ut.  

 

Genom detta utskick fick vi in sammanlagt 14 enkäter, nio av dessa var från laget som 

haft delat ledarskap. Två av enkäterna returnerades till oss eftersom adresserna inte 

stämde. Vi kunde heller inte hitta deras nya adresser. Vi hade räknat med att ett större 

antal skulle svara så vi skickade ut en påminnelse. Till laget som hade haft delat 

ledarskap skickade vi ut påminnelser till 10 personer (appendix D). I detta brev skrev vi 

att de inte behövde skriva namn, men att vi hade varit tacksamma om de skulle vilja ta 

sig tid att svara på enkäten. I det första utskicket hade vi bett dem skriva namn, och vi 

tänkte att detta kanske hade hindrat en del från att fylla i enkäten. 

  

Eftersom vi inte visste vilka spelare i det andra laget som hade fått enkäterna på 

träningen, ringde vi kansliet och fick adresserna till spelarna. Vi skickade ut enkäten 

igen tillsammans med ytterligare ett svarskuvert, samt en text som förtydligade 

anledningen till att vi skickade ut enkäten. Sammanlagt skickade vi ut påminnelser till 

14 av dessa, vilket endast resulterade i ytterligare en returnerad enkät. Vid denna tid var 

vi en bit inne i december och förstod att vi inte skulle hinna skicka ut en ytterligare 

påminnelse, alternativt hittat ett annat lag att skicka till. Vi hade hoppats på 30 enkäter 

men fick endast in 15 av de 38 som vi hade skickat ut.   
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4.4. Databearbetning 

 

Intervjuerna skrevs ner i sin helhet, men inte fullständigt transkriberat, dvs. vi skrev inte 

ut personens kroppsspråk som denne hade vid intervjun. Vi gjorde enligt detta sätt 

eftersom vi inte kommer att använda en specifik kvalitativ metod. Däremot är den 

fullständiga ordalydelsen nedskriven. Eftersom det i den ena intervjun fanns vissa små 

partier där det fanns något som störde inspelningen, fick vi hoppa över denna del.  

 
5. Resultat och diskussion 

 

Uppsatsens syfte var att undersöka om inställningen till delat ledarskap är annorlunda 

hos de personer som haft delat ledarskap tidigare än hos dem som inte upplevt det. De 

problemformuleringar vi utgått från är om stresståligheten är större när man delar på 

ledarskapet? Vad finns det för fördelar med delat ledarskap enligt spelarna respektive 

ledarna? Vad finns det för negativa sidor med delat ledarskap enligt spelarna respektive 

ledarna och föredrar spelare som haft delat ledarskap denna metod igen eller föredrar de 

att tränas under en enskild tränare? 

 

5.1.  Bakgrundsfakta Anders Grimberg och Ulf Larsson  

 

Anders Grimberg har spelat i Trelleborgs FF och även varit assisterande tränare för 

Trelleborgs FF i allsvenskan år 2000, innan han övertog ledarskapet i Trelleborgs FF. 

Ulf Larsson har tränat diverse klubbar på olika nivåer, bland annat Malmö FF Dam, 

Höllvikens GIF och Branteviks IF, innan han övertog ledarskapet i Trelleborgs FF. Det 

delade ledarskapet började med att Grimberg år 2002 fick en förfrågan från Larsson om 

han var intresserad av att bli tränare för Trelleborgs FF och då också dela ledarskapet. 

Han svarade ja och när de väl tagit över ledarskapet, började en framgång skönjas och 

de tog slutligen upp Trelleborgs FF i allsvenskan i fotboll inför år 2004.  Larsson 

övertog sedan Trelleborgs FF som enskild ledare och Grimberg valde att överta IFK 

Malmö som enskild ledare.  

 

Grimbergs och Larssons delade ledarskap stämmer bra överens med Döös och 

Wilhelmssons (2003) definition av det delade ledarskap som de kallar samledarskapet. 

Det stämmer också bra överens med definitionen äkta dubbelkommando som Lambert-



 18

Olsson (2004) skriver om. Med samledarskap och äkta dubbelkommando menas att i 

delat ledarskap är arbetsuppgifter och befogenheter gemensamma. Det råder helt enkelt 

ett jämställt förhållande mellan de båda ledarna. Både Grimberg och Larsson berättade 

att det i deras fall handlar om just detta delade ledarskapet, där det råder ett jämställt 

förhållande. 

 

Larsson 

” Jag tror också att det är viktig att vara tydlig när man går in i ett delat ledarskap, hur 

man ska fördela arbetsuppgifterna. Vilken position man har på framförallt träningen, 

där en kanske har ansvar för det offensiva och en för det defensiva, så spelarna känner 

igen sig hela tiden, va. Vi är ju kreativa båda, så att säga, vi vill ju någonting med vår 

ledarstil och tränarsätt. Och då tror jag att det är bra att man har klara linjer hur man 

ska jobba.” 

 

Grimberg 

”…ofta så tog jag anfallsspelet och Ulf han tittade på helheten i försvarsspelet.” 

 

”…jag kan bli förbaskad ute på planen om inte saker och ting fungerar, medan Ulf kör 

den pedagogiska biten…” 

 

Här visar Grimberg och Larsson tydligt på egenskaper där de kompletterar varandra. 

När det gäller kompetensområden inom fotboll, besitter Grimberg mest kompetens vad 

gäller anfallsfotboll och Larsson vad gäller försvarsfotboll. Detta tolkar vi som att det 

blir en tydlighet för spelarna. Spelarna vet vilka de kan vända sig till och att de också får 

förtroende för ledarna inom både anfalls- och försvarsfotboll. Det ger en bra bredd och 

bra kompetens under matcher och träningar. När det gäller det personliga planet, är det 

också viktigt att de kompletterar varandra, eftersom vissa spelare behöver höra att man 

ryter till ibland och vissa spelare mer behöver en pedagogisk inriktning när något inte är 

bra. 

 

Man skulle även kunna definiera deras delade ledarskap för vad Döös och Wilhelmsson 

(2003) kallar ett funktionellt delat ledarskap, där man har skilda ansvarsområden, men 

samma befogenheter. Det finns dock vissa skillnader eftersom uppdelningen, i deras 

fall, snarare rörde sig om deras starka och svaga sidor. De kompletterade varandra 
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genom att Grimberg var mer inriktad på anfallsfotboll och Larsson mer inriktad på 

försvarsfotboll. I de allra flesta fall delades ansvaret jämt. I exempelvis kontakten med 

media efter matcherna var det helt jämt fördelat. 

 

Larsson 

”I början satt vi båda två och tog presskonferensen, efter hand växte det fram att 

Anders tog en gång och jag tog en gång. Efterhand växte det fram att Anders tog två 

gånger så tog jag två gånger. Vi kände oss fram hela tiden, va. Vi var inte färdiga, 

menar jag, men hade vi hållit på något år till hade det blivit riktigt bra.” 

 

Grimberg 

”där delade vi också upp det perfekt… och det är väldigt viktigt att det inte är för 

mycket prestige i dom bitarna…vi delade friskt här och vi körde en borta och en 

hemma.”  

 

”men ibland när det var dubbelmöten borta exempelvis så sa vi tar du det denna 

gången, jag känner inte för det denna gången, gå du in själv och sen i slutet så gick vi 

in båda två samtidigt.” 

 

Vi uppfattar det som att Grimberg menar att det är viktigt att det inte blir för mycket 

prestige vid mediakontakten eftersom det är där man får den offentliga kritiken och att 

det är genom media man syns offentligt. Den ena personen får inte ta åt sig all ära när 

man vunnit en match. Det är viktigt att båda känner sig värdefulla tillsammans. Likaså 

gäller vid förluster och negativ uppmärksamhet från media. Karlsson och Rubensson 

(2001) skriver i sin studie att ledarna måste ha ett öppet och prestigelöst förhållningssätt 

till varandra. Relationen dem emellan skall bygga på ett ömsesidigt givande och 

tagande. Även citaten visar än en gång att kommunikationen är viktig och att det krävs 

att man har en god relation för att kunna uppnå denna kommunikation och 

prestigelöshet. Även under matcherna rådde  denna jämlika fördelning: 

 

Larsson 

”Coacha Anders så satt jag kvar, coacha jag satt Anders kvar. Ibland var vi ute båda 

två. Samma tankar hela tiden! Ibland kom han med något positivt, ibland var det 
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tvärtom. Men det var för att vi kände varandra så väl, plus att vi ser fotboll ganska 

lika.”  

 

Ovanstående visar på att det delade ledarskapet för Grimberg och Larsson fungerade 

precis som ett samledarskap/äkta dubbelkommando ska fungera mellan de som delar på 

ledarskapet. I Grimbergs och Larssons ledarskap fanns det ingen uttalad uppdelning av 

arbetsuppgifterna. Som Larsson säger, var det hela tiden ett sökande efter en modell 

som passade bra. Grimberg och Larsson tränade endast Trelleborgs FF under 1,5 år och 

om de hade fått fortsätta några år till kanske de hade kunnat utveckla sitt delade 

ledarskap och på så sätt bli ännu bättre, både relations- och resultatmässigt. 

 

5.1.1. Delat ledarskap i olika former 

 
När vi började diskutera delat ledarskap, var vår utgångspunkt företag eller föreningar 

där två eller flera personer bestämt sig för att hjälpas åt att leda. Detta är en snäv 

utgångspunkt, då delat ledarskap existerar runtomkring oss utan att vi tar någon större 

notis om det. Larsson nämner ett delat ledarskap som vi inte tänkt på över huvud taget. 

Detta säger han när vi frågar om han använt delat ledarskap tidigare. 

 

Larsson 

”Ja, med min fru, det är det enda, och med mina barn. Där är det delat ledarskap. Jag 

tycker att det speglar lite. Det är ju ungefär som i hemmet, den ene kan inte säga ja och 

den andre nä, utan man måste dra på samma håll, så barnen lär sig att om mamma sagt 

en sak så säger pappan likadant. Annars tror jag att det blir konflikter och problem”. 

 

Det är, som Larsson säger, oerhört viktigt att man inom familjen inte kommer med 

dubbla budskap till barnen. Samma sak gäller i ett delat ledarskap i ett företag eller 

förening. Skillnaden här är dock att man har med vuxna människor att göra. Dubbla 

budskap är något vi kommer att behandla mer under punkt 5.1.7. 
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5.1.2. Fördelar med delat ledarskap 

 

Vi har medvetet tagit upp mest fördelar med delat ledarskap och även intervjuerna har 

visat på ännu ett samarbete som enligt dem själva fungerat utmärkt, vilket även 

resultaten visat på. Ulf Larsson och Anders Grimberg säger så här om fördelarna: 

 

Larsson 

”Ja, fördelarna med delat ledarskap överväger nackdelarna, absolut. Fördelarna med 

delat ledarskap är att det är mindre belastning på dig, du kan mitt i den tyngsta resan 

gå ner dig lite grann och låta nästa man stiga fram. Helt plötsligt kunde Anders säga 

till mig: Kan inte du ta träningen imorgon? Då kände han för att stå vid sidan om och 

se hur spelarna agerar. Nästa gång var det kanske jag som tyckte så. Det tycker jag är 

skönt!” 

 

Att arbetsbelastningen minskat är något som både Grimberg och Larsson återkommer 

till många gånger. Genom att ständigt ha någon vid sin sida som kan rycka in när den 

andre inte känner sig lika motiverad tolkar vi som en positiv del av det delade 

ledarskapet. 

  

Grimberg 

”…det var så skönt ibland att kunna komma dit när man varit igång ganska så mycket 

och man kände för att bara gå och studera träningen och småprata med killarna och då 

körde Ulf som satan, då gick jag och mös lite grann och bäddade upp lite planer för 

honom och såna här saker. Sen gjorde jag tvärtemot sen ju, så körde jag som bara den, 

så gick Ulf och mös litegrann eller så delade vi det rakt av och du kör det och jag kör 

detta och det, ja, föreföll sig väldigt väldigt normalt och väldigt klanderfritt.” 

 

Det här visar tydligt på hur deras samarbete fungerade, anser vi. Den ena kunde ta det 

lite lugnare någon träning och då också vara mer tillgänglig för spelarna och detta i sin 

tur kunde bidra till ökad sammanhållning i gruppen och givetvis också mellan ledarna. 

Även Karlsson och Rubensson (2001) menar att delat ledarskap gör att dialogen till 

spelarna ökar, tack vare att de kan turas om att vara fysiskt på plats och prata med 

spelarna. Grimberg berättar om hur det delade ledarskapet avlastade och utvecklade 

deras samarbete. 
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Grimberg 

”Det finns många fördelar med det, man avlastar varandra, i Ulfs och mitt fall så 

utvecklade vi varandra väldigt mycket när vi pratade om detaljer och i väldigt många 

andra saker, så att det var väldigt bra faktiskt. Det var väldigt bra på många sätt, vi 

avlastade varandra så som jag sa innan också på träningar och såna saker” 

 

Att kunna avlasta varandra tror vi är en av de största skillnaderna mellan enskilt och 

delat ledarskap. Som enskild ledare har du oftast inte något att luta dig emot, snarare 

tvärtom. Som enskild ledare är nog pressen ibland större eftersom man är ensam i den 

situation man befinner sig. Går något fel är det en person som får ta smällen. Att 

dessutom be om hjälp från någon av sina medarbetare kan ses som ett svaghetstecken, 

tror vi. Även om en ledare ofta har olika rådgivare till hjälp och kanske ofta jobbar i 

olika team, är det ändå så att i slutändan att det är ledaren som får stå till svars inför 

styrelsen. Detta är något Håkan Lambert-Olsson (2004) skriver om i sitt arbete, att 

ledaren alltid står ensam kvar och får ställas till svars inför styrelsen när något händer. 

Lambert-Olsson (2004) menar också att beroende på dessa faktorer kan ledaren 

emellanåt uppleva sig ha ett rätt ensamt jobb.   

 

5.1.3. Inställningen hos styrelsen och föreningen/företaget till delat ledarskap 

 

Inbördes fungerade relationen mellan Grimberg och Larsson utmärkt, enligt dem själva, 

men i ett delat ledarskap är det viktigt, tycker vi, att hela föreningen/företaget ställer upp 

på att det är ett delat ledarskap som ska råda. Framförallt är det viktigt att styrelsen har 

ett öppet förhållningssätt till det delade ledarskapet och accepterar att man prövar sig 

fram i denna form av ledarskap. Ofta finns det en rädsla för att prova en ny modell 

eftersom det traditionella enskilda ledarskapet varit den gängse normen och fungerat bra 

under en längre tid. Det är också styrelsen som måste stå till svars inför yttre finansiärer, 

arbetare/spelare om något går fel med den nya modellen. Döös och Wilhelmson (2003) 

menade att från styrelsens sida är det dessutom lättare att kontrollera en vilja än två. 

Larsson nämner också detta som ett problem. 

 

Larsson 

”Jag tror det är viktigt att styrelsen är medveten om att här kör vi med delat ledarskap. 

Men jag tror det är svårare för styrelsen också att ha ett delat ledarskap. Det är svårare 
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att styra två stycken starka viljor än en. Är du fem man i styrelsen är det enklare att 

trycka ner en tränare. Är du fem mot två så står de här två tränarna upp bättre. Det är 

min egen teori. Jag påstår inte att det är så men det är min egen teori.”  

 

Det är förmodligen vanligt att detta händer i företag och föreningar. Larsson nämner 

detta som ett litet problem i deras delade ledarskap. Eftersom styrelsen tillfrågade 

Larsson om han ville ta över klubben när de hade ett prekärt läge, så var det han som 

styrelsen såg som den de skulle kontakta. Om styrelsearbetet säger Larsson så här: 

 

Larsson 

”Där tycker jag att det var lite sämre, för att i och med att det var jag som fick 

förfrågan i början så blev det fel för att ibland blev jag inbjuden utan att de sa till 

Anders, liksom. Och ibland var det styrelsemöte utan att Anders kom dit, va. Och det 

kändes inte bra, och det kände Anders också av.” 

 

Grimberg 

”Faktum är att jag tyckte att dom, nu var det behagligt Ulf bor därnere i dom trakterna 

och jag bor här inne, men att inte ge fler signaler i ett delat ledarskap där vi har exakt 

samma tjänster till……till båda två, där man kallar den ene vid ett flertal tillfälle till 

styrelsemöten för att man tycker det är, man skyller på att det är…blir lite bökigt att 

kalla två, det behövs inte två, det behövs inte, utan att ens nämna dessa orden för mig 

att…att det behövs väl inte.”  

 

”… jag tycker styrelsen inte behandlade detta med delat ledarskap på ett riktigt bra 

sätt, det tycker jag faktiskt inte.” 

 

Det är just ovanstående som Grimberg och Larsson ser kan vara de främsta nackdelarna, 

även om de personligen inte tycker att det finns något direkt negativt med delat 

ledarskap.  

Vi uppfattar det som att det är väldigt viktigt att de två som delar ledarskapet verkligen 

får stöd från styrelsen och från hela organisationen, precis som att det är viktigt om man 

utövar enskilt ledarskap. 
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Larsson 

”Nackdelar är när den ene känner sig ofördelat (förfördelad, vår anm.) att han inte får 

vara med och göra det jobbet som den andre. Om man är på ett möte med styrelsen till 

exempel, det kan bli fel, va. Nackdelar är när den ene får information och den andre 

inte får det, när båda är lika delaktiga. Och det behöver inte bero på oss två, utan på 

någon annan, där informationen kommer ifrån.” 

 

Vi tycker att det framförallt är detta som är avigsidan med ett ledarskap som skiljer sig 

från den traditionella synen på hur ett företag/förening ska ledas. Rädslan för att prova 

något nytt är ofta stor. I den litteratur som vi har läst, har vi ännu inte hittat något 

exempel där ett delat ledarskap, enligt den definition vi använt oss av, inte fungerat. 

Detta kan bero på att det inte har funnits så många delade ledarskap tidigare och studiet 

kring dem har inte varit stor. Det har dock varit idel positiva tongångar i dem som 

studerats. Likaså är det med Grimberg och Larsson. Bägge känner att det delade 

ledarskapet varit fruktbart och skulle gärna ha fortsatt tillsammans några år till.  

 

5.1.4. Vem ska man dela ledarskapet med – vilka faktorer spelar in? 

 

I ett delat ledarskap är det viktigt att fungera bra ihop med den som man jobbar ihop 

med. Vår tanke när vi diskuterade i början var att i ett delat ledarskap bör man ha olika 

egenskaper. Man bör komplettera varandra inom en rad områden. Om exempelvis den 

ene är en bra teoretiker bör den andre vara en bra praktiker. Vi har under arbetet med 

uppsatsen kommit underfund med att så kanske inte är fallet, eller i alla fall inte det 

primära. Det viktigaste är trots allt att personkemin stämmer mellan de båda. Till 

exempel hävdar Troiano (1999) och Eisenhardt och Schoonhoven (1990) att störst 

chanser till ett fruktbart samarbete är att man känner varandra väl innan. Karlsson och 

Rubensson (2001) menar att relationen är den viktigaste faktorn för att ett delat 

ledarskap ska fungera. Det bidrar till att ledarna agerar enhetligt och att de har en rak 

och otvetydig kommunikation med omgivningen. Jellerström och Gunnarsson (2002) 

menar att delat ledarskap innebär en bredare kompetens i jämförelse med den som 

enskilda ledare besitter. Döös, Wilhelmsson och Hemborg (2003) menar också att delat 

ledarskap ger en bättre balans mellan rollen arbetsliv och privatliv. Både Grimberg och 

Larsson är också av denna uppfattning. 
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Larsson 

”Personkemin är viktig! Oerhört viktig! Man går inte in i ett delat ledarskap med en 

polare man precis träffat.” 

 

Grimberg 

”Det är oerhört viktigt, alltså hela ditt arbete baseras på vilken relation du har till den 

du arbetar med.” 

 

”Kraven, alltså dom kraven hade jag ju tagit med den personen som jag hade haft det 

delade ledarskapet med och ja det är ju såna normala krav som man måste ha i ärlighet 

och man ska verkligen backa upp varandra, man ska inte ha hemligheter och man ja 

alla dom…ja ni förstår vad jag menar…man ska verkligen kunna lita på varandra. Det 

är dom kraven man måste ställa på den andra personen. Som ett äktenskap.” 

 

Här pratar Grimberg och Larsson om fördelarna med delat ledarskap och om deras 

relation till varandra. Det visade sig, enligt Grimberg, att det inte fanns något 

överenskommet mellan honom och Larsson om hur det delade ledarskapet skulle se ut, 

utan det bara föll på plats på ett naturligt sätt mellan dem.  

 

Grimberg 

”Det var inget..inget utskrivet eller ingen överenskommelse om att du tar det så tar jag 

detta, utan det föll på plats ganska så normalt.”  

 

Vidare säger Grimberg att ”…vi har ju samma filosofi” och detta faller tydligt in under 

delen gemensam värderingsgrund som Karlsson och Rubensson (2001) beskriver. 

Författarna menar att den gemensamma värderingsgrunden förenklar kommunikationen 

och det bidrar också till att besluten som fattas enskilt överensstämmer med bägges 

ståndpunkter.  

 

Gemensam värderingsgrund 

Vi tycker att Grimberg tydligt visade, i intervjun, att han och Larsson hade en 

gemensam värderingsgrund och att detta förenklade kommunikationen dem emellan 

väsentligt och också att besluten som de tog enskilt överensstämde med bägges 

ståndpunkter i stor utsträckning.  
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Grimberg 

”…när det gäller träningspassen och sånt så…vi var så himla tråkiga så vi tänkte 

likadant faktiskt.” 

”…ofta hade vi på känn, vad vi skulle göra och delade upp det i stort sett när vi 

träffades eller två timmar innan…” 

 

Vi tycker att det är viktigt att båda ledarna har denna gemensamma värdegrund när man 

går in i ett delat ledarskap. Det går inte att ha olika mål eller olika sätt att försöka nå 

målen på, utan man måste hela tiden samarbeta, annars finns risken att det blir en 

maktkamp och prestigekamp.  

 

Stress i delat ledarskap 

Dagens samhällsklimat kan i många fall leda till stress. Inte minst arbetsliv ger upphov 

till onödiga stressituationer. Under de senaste åren har pressen på ledare inom idrottsliv 

ökat markant i och med ökad press från yttre finansiärer som kräver resultat. Ofta är 

resultaten helt avgörande för om tränare ska få fortsatt förtroende och alltför ofta 

sparkas tränarna i förtid. Anders Grimberg berättar hur han och Ulf Larsson hanterade 

stressen.  

 

Grimberg 

”Den kunde vi ju kontrollera ju, för tyckte man att man hade vatt igång väldigt mycket 

och man kanske inte var på hugget just den dagen, och så. Då kunde man ju lägga över 

det på Ulf och Ulf kunde lägga över det på mig stundtals och det kunde röra sig om hur 

man mådde överhuvudtaget. Så att det är en fråga där också att man har två stycken 

tränare som är på exakt samma nivå, då avlastar man varandra.” 

 

”Men sen är det ju så att i sin natur så är vi ju ganska lugna av oss, så egentligen, klart 

man kan känna sig ängslig ibland när det går dåligt, men nu gjorde det inte det under 

denna perioden. Allt gick för det mesta ganska så bra ju och, men annars så dom få 

gångerna som vi hade det så blev det ju härligt att ha en som är precis på exakt samma 

nivå på sidan om en.” 
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Larsson 

”Jag har inte varit stressad någon gång under den här resan. Inte ens när jag var 

ensam i allsvenskan, det har jag inte varit. Jag valde att skärma av mig helt ifrån 

media, typ eh….hemsidor och allt sånt här med massa människor som tycker och 

tänker, många ungdomar mellan 14 och 15 år som tycker att de ska förändra min 

tillvaro, inte en chans!” 

 

Både Grimberg och Larsson hävdar att de har kunnat kontrollera stressen. Även om vi 

tror att de båda är personer som är stresståliga, kan de framgångsrika resultaten med 

Trelleborgs FF vara en av orsakerna till att de inte känt stress. Det är något både 

Grimberg och Larsson bekräftade: 

 

Grimberg 

”…negativa bitarna när det gäller det delade ledarskapet vet jag inte. Jag hittar inget 

speciellt nu och i och med att det var framgång också med, sportsliga framgångar också 

så, så mådde man ännu bättre ju.” 

 

Larsson 

”Där fanns inget att vara orolig för i press och media, eftersom vi hanterade det så bra. 

Vi var ju i en positiv våg, som bara flöt på. Och är det så att du misslyckas, man kan bli 

lite kaxig, lite stöddig, det tycker inte jag att varken jag eller Anders blev. Det tycker jag 

inte!”  

 

Grimberg menar också att de få gånger de kände av stress var det inga problem eftersom 

de båda var på samma nivå och kunde prata om det.  

 

Grimberg 

”Var det jobbiga stunder så pratade man om det, antingen i telefon eller när man kom i 

omklädningsrummet och på onsdagar så hade vi dubbelpass och när vi hade tränat på 

förmiddagen så åt vi lunch, mellan passena och då hann man snacka om väldigt mycket 

och gå genom saker och ting och så hära, så att stress och press kände väl varken Ulf 

eller jag och nu tror jag att jag pratar för honom också här i och med att det också gick 

väldigt bra här va.” 
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Vi tycker detta bekräftar uppfattningen om hur viktig relationen är mellan de som delar 

ledarskapet, att man har en bra gemensam grund att stå på. Karlsson och Rubensson 

(2001) beskrev också den goda relationen mellan de båda ledarna som den elementära 

faktorn för att ett delat ledarskap skall fungera. 

 

5.1.5. Negativa effekter med delat ledarskap 

 

Både Grimberg och Larsson har prövat både enskilt ledarskap och delat ledarskap. 

Grimberg berättade för oss om en negativ effekt som delat ledarskap kan innebära i 

jämförelse med delat ledarskap. 

 

Grimberg 

”…där kan du kanske stundtals känna dig kvävd, det är ett starkt ord, om man känner 

sig kvävd då och då är det riktigt jävligt ju… man känner sig lite tillbakahållen om man 

kanske inte får fram det som man kände så fantastiskt mycket för. Det är det som är 

skillnaden.” 

 

Grimberg menar att man kan känna sig kvävd lättare om man ingår i ett delat ledarskap, 

eftersom man hela tiden måste ta hänsyn till den man delar ledarskapet med. Ibland kan 

ett delat ledarskap innebära att man får anpassa sig och hålla tillbaka vissa idéer man 

själv har. Detta är dock inget vi tolkade att Grimberg kände av med Larsson. 

 

5.1.6. Dubbla budskap 

 

Karlsson och Rubensson (2001) ser också dubbelt budskap som något negativt och att 

bristande kommunikation kan leda till missförstånd med dubbla budskap som följd och 

att detta i sin tur ger negativa effekter på trovärdigheten. De menar vidare att ledarna 

som delar ledarskapet måste ha ett stort förtroende för varandra. Om det visas utåt att 

ledarna är oeniga påverkar det deras trovärdighet negativt. 

 

Grimberg 

”…risken är ju att det kan bli så, men det är inte säkert… det beror på hur pass 

samspelta vi är, vi pratar samma språk här, men risken är att man hamnar i såna 

situationer, men där handlar det ju också om prestige och såna saker, vem ska prata 
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med vem och vem ska ge information till vilka spelare och såna saker. Det hade inte vi 

någon speciell ordning på i heller, utan Ulf gjorde det när han kände för det och jag 

när jag kände för det och jag litade på att Ulf gav dom de…det budskap som jag själv 

hade givit om jag hade pratat med dom och så.” 

 

”Men ja visst finns risken, men i så fall hade man fått höra det ifrån spelarna 

att…vaddå pressa därute, det sa för fan inte Ulf, hade dom sagt till oss då ju” 

 

”Men det är viktigt att man verkligen är samspelt så att det inte…att han pratar om en 

sak och jag en annan sak, men vi hamnade aldrig i dom situationerna… alltså har vi 

skött oss, de har fått samma information både från han och mig..” 

 

Larsson har en förklaring till hur man löser detta problem med dubbla budskap. 

 

Larsson 

”Den risken finns alltid! Men det lär man sig hantera. Då är det inget annat än be om 

ursäkt, att här har det blivit ett litet misstag, och det gör vi alla människor. Och jag 

tycker att det är ett väldigt litet misstag jämfört med vad som händer i samhället idag. 

Att man gett fel budskap, inte sant? Så mycket otrevligheter som vi har ute i samhället. 

Våld och allting! Det händer alltid ett misstag i ledarskapet, på en fotbollsträning eller 

så, så är det bara att gå dit och be om ursäkt så kör vi vidare igen. – Det har blivit ett 

litet fel, nu kör vi vidare igen.” 

 

Håkan Lambert-Olsson (2004) visar i sin studie att som ledare blir man något av expert 

på att begå misstag. Det är precis vad Ulf Larsson beskriver, att det är viktigt att då 

också kunna erkänna sina misstag. Det får aldrig bli, som Grimberg säger, en 

prestigefråga mellan de båda ledarna om vem som egentligen har rätt. 

 

5.2. Spelarnas inställning till enskilt och delat ledarskap 

 

Bland de 15 deltagarna i undersökningen var det nio som haft delat ledarskap och sex 

som inte haft det. Alla utom en person var väl förtrogen med vad delat ledarskap 

innebar. Denne person har därför tagits bort i vissa uträkningar. 
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Tolv av undersökningsdeltagarna hade innehaft någon form av ledarroll inom fotbollen, 

de flesta som lagkapten, men även som tränare. En hade erfarenhet som ledare inom 

privat sektor medan två inte hade någon erfarenhet av att vara ledare.  

 

Genom en niogradig skala, fick deltagarna svara på en del frågor. Den första var: Vad är 

din inställning till delat ledarskap? Resultatet från deltagarna kan ses i tabell 1. 

 

Tabell 1. Medelvärden och standardavvikelser för inställningen till delat ledarskap hos 

dem som haft delat ledarskap respektive dem som inte haft delat ledarskap. 

______________________________________________________________________ 

   N M SD 
______________________________________________________________________ 
 
Haft delat ledarskap    9 6,00 1,87 
 
Ej haft delat ledarskap   6 4,83 0,75 
 
 
Summa   15 5,53 1,60 
______________________________________________________________________ 
 
 
De som hade upplevt delat ledarskap var mer positiva (M=6,00) än de som inte upplevt 

det (M=4,83).Ett T-test för oberoende grupper visar att skillnaden inte är signifikant 

T(12)=1,13, P= >,05 (,28). 

 

Även frågan om inställningen till enskilt ledarskap ställdes till deltagarna. Enskilt 

ledarskap har alla i undersökningen upplevt, men vi väljer att se om det är någon 

skillnad mellan de båda grupperna. Resultaten kan ses i tabell 2. 
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Tabell 2. Medelvärden och standardavvikelser för inställningen till enskilt ledarskap hos 

dem som haft delat ledarskap respektive dem som inte haft delat ledarskap. 

 
   N M SD 
______________________________________________________________________ 
 
Haft delat ledarskap    9 7,11 0,93 
 
Ej haft delat ledarskap   6 6,83 1,84 
 
 
Summa   15 7,00 1,31 
 
 

Skillnaden mellan de båda grupperna var inte stor och ej heller signifikant. Ett T-Test 

för oberoende grupper visar att T(13)=,39, P= >0,05 (,70). Däremot visar medelvärdena 

att inställningen till enskilt ledarskap är generellt mer positiv, än till delat ledarskap, i 

båda grupperna. 

De som har haft delat ledarskap uppvisar en tendens till att vara mer positiva till delat 

ledarskap än de som inte upplevt det. Vad som kan vara intressant att iaktta är att 

inställningen till enskilt ledarskap är överlag positiv i bägge grupper. De som haft delat 

ledarskap visar sig mer positiva till enskilt än till delat ledarskap. 

 

Det är intressant att se att de som haft delat ledarskap är, att även om de är positiva till 

delat ledarskap, visar sig vara mer positiva till enskilt ledarskap. Detta tror vi kan bero 

på att enskilt ledarskap är normen och det som spelarna haft till största delen av sina 

aktiva fotbollsliv. Vi kan också konstatera att det inte blev någon signifikant skillnad 

mellan de båda grupperna på frågan om inställningen till delat ledarskap. Vid ett större 

antal enkätsvar hade detta kanske skett, men eftersom reliabiliteten inte är så hög i 

denna undersökning får vi inte svar på detta.  

 

Nedan följer en sammanställning av de sju påståenden som vi hade i enkäten. Det var en 

niogradig skala där 1 var ”stämmer inte alls” och 9 stämmer fullständigt” 
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Tabell 3. En sammanställning om vad undersökningsdeltagarna anser om påståenden 

knutna till ledarskap inom fotbollen. 1=de som hade haft delat ledarskap, 2= de som inte 

haft delat ledarskap, 3=summan av de båda 

 
    1 2   3 
______________________________________________________________________  
 
Vid framgång för laget, i en enskild          N 9 5 14 
match, skulle ett delat ledarskap vara        M 4,78 4,40   4,64 
att föredra framför ett enskilt ledarskap.   SD 2,33           1,95     2,13 
 
Vid framgång för laget under            N 9 5 14  
en längre period, skulle ett delat            M 5,78   4,40   5,29 
ledarskap vara att föredra            SD 2,54 1,95   2,37  
framför ett enskilt ledarskap 
 
Vid motgång för laget, i en enskild           N 9 5 14 
match, skulle ett delat ledarskap vara        M 5,56 4,60   5,21  
att föredra framför ett enskilt ledarskap.   SD 2,51 2,19   2,36 
 
Vid motgång för laget under en längre      N 9 5 14 
period, skulle ett delat ledarskap vara       M 6,44   4,60   5,79  
att föredra framför ett enskilt ledarskap.   SD 2,65 2,19   2,58 
 
Ett delat ledarskap bidrar till ökad            N 9 5 14 
kvalité på träningarna                    M 7,11 5,40   6,50 
              SD 1,76 2,70   2,21 
 
Det finns risk för dubbla budskap till        N 9 5 14 
spelarna vid delat ledarskap            M 6,33 6,80   6,50 
              SD 2,29 1,92   2,10 
 
Ett delat ledarskap ger ökad kontakt         N 9 5 14  
och dialog med spelarna   M 6,78 6,00   6,50 
             SD 1,99 3,16   2,10 
 
Ett enskilt ledarskap ger ökad kontakt      N 9 5 14 
och bättre dialog med spelarna                  M 4,56 3,40   4,14 
              SD 2,30 2,19   2,25 
_____________________________________________________________________ 
 
 

Tabell 3 visar att de påståenden som de anser stämmer bäst är att delat ledarskap ger 

bättre dialog med spelarna, bidrar till ökad kvalité på träningarna samt att det finns en 

risk för dubbla budskap till spelarna, (M= 6,50). Det som de höll med minst om var att 

ett enskilt ledarskap bidrog till ökad kontakt och dialog med spelarna. Vidare visar 
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tabellen att de som haft delat ledarskap generellt är mer positiva till påståendena, utom 

på ett. De som inte haft delat ledarskap anser till högre grad att i ett delat ledarskap finns 

risk för dubbla budskap (M=6,80).   

 

Det var kanske inte förvånande att de påståenden som deltagarna tyckte stämde bäst 

överens med delat ledarskap, var att det bidrog till ökad kontakt och dialog med 

spelarna, ökad kvalité på träningarna samt att det fanns en risk för dubbla budskap till 

spelarna. Vi trodde att resultaten skulle visa på detta eftersom dessa påståenden, ansåg 

vi själva, stämde bra överens med delat ledarskap. Det var heller inte förvånande, att de 

som enbart haft enskilt ledarskap trodde att det i delat ledarskap fanns större risk för 

dubbla budskap. Även de som hade erfarenhet av delat ledarskap tyckte att det fanns en 

risk för dubbla budskap.   

 

I enkäten hade vi även med fyra halvöppna frågor och en öppen, där vi bad dem 

motivera sina svar. En del tog detta tillfälle i akt och vi fick en del intressanta svar. Den 

första öppna frågan var om de trodde att ett delat ledarskap skulle göra det lättare för 

dem som spelare att våga ge kritik. Det var fyra personer som trodde att ett delat 

ledarskap skulle göra det lättare att ge kritik, en som inte visste, medan resten menade 

att det inte spelade någon roll. Nedan kommer några kommentarer bland dem som inte 

trodde att kritiken blev lättare att föra fram: 

 

”Jag säger vad jag tycker oavsett.”(B4) 

 

”Jag ger kritik ändå ifall det behövs.”(B2)  

 

”Kritik kan du ge ändå. Man måste stå för vad man tycker i alla lägen.”(A9) 

 

Från de som ansåg att det nog skulle bli lättare att ge kritik kom följande kommentarer: 

 

”Ja, om än tveksamt! Kanske känner man att det är lättare att tala med någon av 

ledarna utan att vara rädd att t. ex komma utanför laget.”(A4) 

 

”Beror helt och hållet på om de två har samma uppfattning om en, eller inte. Men oftast 

finns det någon av dem som tilltalar en mer.”(A3) 
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De flesta ansåg att det inte spelade någon roll och det är förmodligen bra. Vi tror dock 

att ett delat ledarskap i detta avseende kan vara bra för framförande av kritik. Vi tror att 

i ett enskilt ledarskap inom idrotten finns risken att spelaren kommer på kant med 

tränaren. Detta kan leda till en situation där spelaren hamnar utanför laget. Detta kan ske 

även i ett delat ledarskap men vi tror att risken blir mindre i och med att det finns en 

kommunikation mellan tränarna där inbördes kontroverser mellan en tränare och spelare 

kan överkommas.  

 

Vi ställde också frågan till spelarna om hur de skulle vilja se sin nästkommande säsong. 

Skulle de vilja ha ett delat eller enskilt ledarskap om de själva fick välja? Fyra personer 

skulle välja delat ledarskap, vilka även hade haft det tidigare. En person visste inte 

eftersom han uppskattade bägge formerna och resten ville ha enskilt. Nedan följer några 

kommentarer från dem som ville ha delat nästa säsong: 

 

”Om man har en stor trupp är det lättare att ha en bra dialog om det är delat. Det är 

lättare att bli sedd. Två är oftast bättre än en.”(A2) 

 

”4 ögon ser mer än en. Ledarna kan använda varandra som bollplank vid olika 

tankar.”(A9) 

 

Hos dem som ville ha enskilt ledarskap nästa säsong var kommentarerna så här: 

 

”Tydligare roll! Man vet vem som bestämmer. Lättare att följa en spelidé.”(A7) 

 

”Trivs bättre med en coach.”(B5) 

 

”Det är svårt att få delat ledarskap att fungera i längden. Tränare är ofta starka 

personer med mycket egna idéer. Det kan bli problem när någon av ledarna får ge efter 

för den andres idéer. Delat ledarskap inom elitfotboll tror jag är svårare att få att 

fungera än t. ex inom företag. Att kunna enas vid laguttagningar, taktik i olika 

matchskeden tror jag är svårt i längden. Särskilt i motgångar testas relationen mellan 

tränarna.”(A4) 
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I den sistnämnda kommentaren tror vi att mycket av kärnan i varför delat ledarskap inte 

utövas mer. Personen som skriver detta tror vi har fullständigt rätt i sina farhågor om 

delat ledarskap. Vi tror att det finns en risk för att detta problem kan uppstå. I en 

situation där den ene är starkare som person och dessutom van vid att få sin vilja 

igenom kan ett scenario som han beskriver uppstå. Vi tror dock inte att detta problem är 

större än om man har en enskild ledare som är väldigt auktoritär. Detta kan också leda 

till problem. Vi tror också att det problem som han målar upp kan vara tydligast i 

början, men sedan bli bättre med tiden då de har jobbat ihop. Det intressanta är att i den 

litteratur vi har läst och det vi upplevt av delat ledarskap har vi ännu inte sett ett klart 

exempel på att det inte fungerat. Vi förmodar att det finns exempel där det inte fungerat 

men vi har som sagt ännu inte sett något. 

 

Den sista frågan vi hade var helt öppen där vi bad dem skriva något om delat ledarskap 

som vi inte tidigare hade tagit upp. Denna fråga var det bara en person som tog sig tid 

att skriva på, men däremot skrev han väldigt målande om både fördelar och nackdelar 

med delat ledarskap. 

 

”Söderberg och Lagerbäck har haft delat ledarskap i svenska landslaget och fått det att 

fungera ypperligt. Egna erfarenheter är mycket dubbla budskap, maktkamp, väldigt 

svårt att inte någon blir dominerande. Detta trots att vi hade stor framgång som lag 

under tiden. Fördelar är att de kan diskutera mycket med varandra, bolla frågor och 

idéer. Träningarna blir effektivare, där man kan dela upp gruppen och ändå blir alla 

sedda av minst en tränare (vilket leder till) ökad kvalité. Slutsats: Svårt att få att 

fungera, men gör det det finns flera fördelar.”(A4) 

 

6. Vidare reflektioner 

 

Redan när vi valde ämnet för vår uppsats hade vi en positiv bild till delat ledarskap, men 

vi ville undersöka fenomenet närmare. Vi visste att det fanns många fördelar med delat 

ledarskap, det hade vi inte minst sett hos förbundskaptenerna i fotboll. Men vilka är 

fördelarna och finns det några nackdelar, eller är det bara positivt med delat ledarskap? 

Är de som haft delat ledarskap mer positivt inställda till att ha det igen än de som inte 

haft delat ledarskap? Kommer vi också, likt den tidigare forskning vi tagit upp i 

teoridelen, få en positiv inriktning på vår uppsats, eller kommer vi att hitta brister i det 
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delade ledarskapet, som inte tidigare forskning visat? Detta var för oss ständigt 

återkommande frågor, som växte sig starkare ju mer vi läste in oss på området och ju 

mer vi skrev.  

 

När det gäller vilka metoder vi använt oss av för att ta reda på mer fakta kring delat 

ledarskap, är vi nöjda med att ha fått intervjua och tagit del av Anders Grimbergs och 

Ulf Larssons tankar. Deras kompetens, som erfarna tränare på hög nivå och även som 

aktiva spelare, har varit värdefull för oss i vårt kunskapsinhämtande. Likaså är vi nöjda 

med att ha kunnat skicka ut enkäter till spelare som nästintill alla varit aktiva på elitnivå 

(superettan och allsvenskan) samt att det ena laget hade haft delat ledarskap, medan det 

andra inte haft delat ledarskap. Vi hoppades dock att enkätundersökningen skulle 

inbringa fler svar och därifrån kunna dra fler slutsatser. Femton inkomna svar var färre 

än vi hade önskat och därför fick intervjuerna med Anders Grimberg och Ulf Larsson ta 

en större plats i arbetet än vad vi först beräknat. Vi visste redan från början, vad gäller 

enkätundersökningen, att det nästan krävdes 100% deltagande för att reliabiliteten i 

uppsatsen skulle bli hög och därför var några av frågorna öppna. På detta sätt kunde vi 

analysera de frågorna lite mer ingående, eftersom reliabiliteten inte är särskilt hög i 

graderingsfrågorna.  

 

Vad gäller syftena med vår uppsats fick vi inte något direkt svar på det ena, nämligen att 

undersöka om inställningen till delat ledarskap är mer positiv hos dem som upplevt det 

än de som enbart haft enskilt ledarskap. Resultatet visade att de som haft delat ledarskap 

var mer positiva till det än de som inte haft det. Det fanns dock ingen signifikant 

skillnad i och med att urvalen är för små. 

 
Vårt andra syfte med uppsatsen, att se hur ett specifikt delat ledarskap fungerar i 

praktiken, visade sig vara mer givande för uppsatsen. I början hade vi inte tänkt att 

denna del skulle få så stor plats i vår uppsats, men efterhand som enkäterna uteblev, 

som vi redan konstaterat, var vi tvungna att förskjuta tyngdpunkten på uppsatsen något. 

Detta gick bra att göra tack vare att intervjuerna med Anders Grimberg och Ulf Larsson 

gav oss väldigt omfattande och bra information. Intervjuerna var också från vår 

synvinkel oerhört intressanta då vi fick en inblick i hur ett specifikt ledarskap fungerade. 

Teorin kring delat ledarskap gjorde också att vi fördjupade våra kunskaper kring ämnet. 

 



 37

Våra problemformuleringar har också besvarats, stresståligheten visade sig vara högre 

vid delat ledarskap i vårt fall. Anders Grimberg och Ulf Larsson berättade att de knappt 

kände av någon stress och press och om de kände något pratade de om det sinsemellan, 

för att på så sätt kunna avlasta varandra. Detta är något vi tror innebär en stor skillnad 

gentemot enskilt ledarskap på elitnivå. Man har stor fördel av att kunna avlasta varandra 

och inte bara ensam ta hela ansvaret vid både framgång och vid motgång. I vårt fall med 

Grimberg och Larsson måste vi dock, när det gäller stress och press, ta med i 

beräkningarna att de upplevde en enorm framgång och knappt någon resultatmässig 

motgång. Tack vare detta kan det upplevas mer positivt vid delat ledarskap än vad det 

hade gjorts om det varit större motgångar också. Detta är något att tänka på när det 

gäller positiviteten som genomsyrade deras delade ledarskap och som nu också visar sig 

i vår analys av deras delade ledarskap.  

 

När vi gjorde intervjuerna med Anders Grimberg och Ulf Larsson var vi noga med att 

poängtera att vi inte skulle analysera deras samarbete inbördes, utan snarare se på hur de 

hade upplevt sitt delade ledarskap. Det har visat sig att de hade samma uppfattning om 

hur det fungerade. Vi har heller inte gjort intervjuer med styrelse eller spelare. Detta 

hade självklart varit intressant men då hade det blivit en helt annan form på uppsatsen.  

 

Med facit i hand, skulle vi skickat enkäten till ytterligare två lag för att kunna ha fler 

enkäter att analysera och på så sätt få bättre reliabilitet. Detta är dock inget vi hade haft 

tid att utföra under dessa tio veckor, men är något att tänka på i framtida forskning. 

Viktigt att också tänka på, vad gäller undersökning av fotbollspelare, är problemet med 

att ”silly season” är i november-december och med det menas att många spelare byter 

klubbar. Många spelare har också spelledigt under denna period och reser på semester. 

Detta är faktorer som för vår del kan förklara en del av bortfallet på 

enkätundersökningen. 

 

Avslutande reflektioner 

Hur upplever man ett delat ledarskap vid större motgångar? Tär det på ens relation och 

påverkar det i sin tur situationen negativt i ännu större utsträckning? Detta är frågor vi 

hoppas framtida forskning kan svara på. Något som också är intressant att forska mer 

om är varför det fortfarande, med vår uppsats inberäknad och den litteratur vi läst, bara 

verkar finnas forskning som pekar på delade ledarskap som visat sig vara väldigt 
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positiva i praktiken. Är det för att vi som forskat bara valt att intervjua och ta del av 

delade ledarskap som varit lyckade? Eller är det så att det bara är dessa framgångsrika 

delade ledarskap som blivit kända och att de mindre framgångsrika delade ledarskapen 

inte blivit kända för allmänheten i lika stor utsträckning? Eller är det verkligheten att de, 

för allmänheten kända, få prövade delade ledarskapen alla varit ganska lyckade? Om 

inte resultatmässiga, så i alla fall relationsmässiga mellan dem som delat ledarskapet. 

Detta är frågor som vi gärna skulle vilja söka svar på, för om verkligheten är att det bara 

finns övervägande positiva saker med delat ledarskap, så tror vi att företags- och 

organisationskulturen kommer att ändras. Vi känner, efter all den nya information som 

vi fått via litteratur och denna undersökning, att enskilt ledarskap kanske inte längre är 

det bästa alternativet i dagens samhälle. Fortfarande finns dock många ledare eller 

anställda som inte har prövat denna nya ledarmodell och det återstår att se om det i 

slutändan ger bättre eller sämre resultat än enskilt ledarskap. 
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Appendix A 
 
Frågeformulär för intervjuer med Ulf Larsson och Anders Grimberg 
 

Definition av delat ledarskap: ”Ett ledarskap där två eller flera personer (både formellt 

och i praktiken) delar ledarfunktionen och tar lika stort ansvar och har samma inverkan i 

beslutsfattande. I viktiga beslut deltar båda medan de vanligtvis tar mindre viktiga 

beslut på egen hand. Ett delat ledarskap kan även innebära olika former av 

arbetsfördelning”. (Döös M., Wilhelmsson L. & Hemborg Å, 2003, s. 185) 

 
1. Hur ställer du dig till denna definition? 
2. Har du använt dig av delat ledarskap tidigare? 
3. Hur gick processen till när ni bestämde er för delat ledarskap?  
4. Hur fördelade ni ansvaret sinsemellan? 

- Var någon mer aktiv i vissa situationer? 
- Var det någon som skötte medieansvaret? 
- Under matcherna? 
- Gentemot styrelsen? 
- Vid konflikter? 

 
5. Vad tycker du det finns för fördelar med delat ledarskap? 
6. Vad finns det för nackdelar? 
7. Finns det några problem i kommunikationsvägarna när man använder sig 

av ett delat ledarskap jämfört med ett ensamt ledarskap? 
- Finns det en risk för att spelarna kan få dubbla budskap? 

 
8. Vad innebar det delade ledarskapet för dig personligen i fråga om: 

-   Stress? (fysisk och psykisk) 
- Arbetsbelastningen? 
- Motivationen? 

 
9. Kan du tänka dig att jobba enligt denna modell igen? 
10. Om ja, vad skulle du då ställa för krav för att du skulle ställa upp? (Ex att 

du själv får välja din medledare) 
11. Om du jämför med ett ensamt ledarskap, hur skiljer sig det delade 

ledarskapet åt, tycker du? 
12.  Hur skulle du definiera det ultimata delade ledarskapet? 

- Ska de båda ledarna komplettera varandra? 
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Appendix B 
 
Namn: _________________________________________________________________ 
 
(Obs! Detta kommer endast att ses av oss och kommer inte att lämnas ut till någon annan. Är 
endast till för oss för att kunna ge påminnelse när det gäller icke inkomna enkäter). 
 
 
Födelseår: ____________  
 
Hur många säsonger har du spelat på elitnivå? 
(som elitnivå räknas gamla division 1/superettan och allsvenskan) _______________ 
 
 
Definition av delat ledarskap 
”Ett ledarskap där två eller flera personer (både formellt och i praktiken) delar 
ledarfunktionen och tar lika stort ansvar och har samma inverkan i beslutsfattande. I viktiga 
beslut deltar båda medan de vanligtvis tar mindre viktiga beslut på egen hand. Ett delat 
ledarskap kan även innebära olika former av arbetsfördelning”. 
 
1. Har du haft någon typ av ledarroll inom fotbollen?        
(Flera alternativ kan kryssas för) 

  Lagkapten                                      
  Tränare för ungdomslag                    
  Tränare i seniorsammanhang        
  Annat: Ange vad_________________________________ 
  Inte haft någon ledarroll               

 
2. Har du eller har du haft någon typ av ledarroll i något annat sammanhang/verksamhet. 

  Arbetsledare eller chef i privat sektor               
  Arbetsledare eller chef i offentlig sektor                 
  Ledare i ideell förening 
  Annat: Ange vad__________________________________                                      
  Inte haft någon ledarroll                                       

 
3. Har du erfarenhet av delat ledarskap sedan tidigare?  Ja    Nej  
 
3A. Om ja, i vilket sammanhang? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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3B. Om nej, har du hört talas om delat ledarskap tidigare?  Ja    Nej  
 
Om ja, när och på vilket sätt?____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
Nu kommer en del frågor som du ska gradera på en niogradig skala, där 1 är mest negativt och 
9 mest positivt. Ringa in den siffra som passar bäst för dig! 
 
 Negativ Positiv 
1. Vad är din inställning till delat ledarskap?  1    2    3    4    5    6    7    8    9    
 
2. Vad är din inställning till enskilt ledarskap? 1    2    3    4    5    6    7    8    9    
 
3. Om du haft delat ledarskap tidigare: 
Vad är din inställning till att ha det igen? 1    2    3    4    5    6    7    8    9    
 
4. Om du inte haft delat ledarskap tidigare: 
Vad är din inställning till att ha delat ledarskap? 1    2    3    4    5    6    7    8    9    
 
 
 
Nedan kommer några påståenden som ska besvaras likt de fyra föregående.  
 
    Stämmer inte  Stämmer 
    Alls  fullständigt 
1.Vid framgång för laget, i en enskild match, 
 skulle ett delat ledarskap vara att föredra framför 
 ett enskilt ledarskap.         1    2    3    4    5    6    7    8    9    
 
2. Vid framgång för laget under en längre period,  
skulle ett delat ledarskap vara att föredra framför 
ett enskilt ledarskap.         1    2    3    4    5    6    7    8    9    
 
3. Vid motgång för laget, i en enskild match, 
 skulle ett delat ledarskap vara att föredra  
framför ett enskilt ledarskap.        1    2    3    4    5    6    7    8    9    
 
4. Vid motgång för laget under en längre period,  
skulle ett delat ledarskap vara att föredra framför 
ett enskilt ledarskap.         1    2    3    4    5    6    7    8    9     
 
5. Ett delat ledarskap bidrar till ökad kvalité på 
träningarna. 1    2    3    4    5    6    7    8    9    
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6. Det finns risk för dubbla budskap till spelarna 
vid delat ledarskap.  1    2    3    4    5    6    7    8    9    
 
7. Ett delat ledarskap ger ökad kontakt och dialog          
med spelarna. 1    2    3    4    5    6    7    8    9    
 
8. Ett enskilt ledarskap ger ökad kontakt och dialog         
med spelarna.         1    2    3    4    5    6    7    8    9    
 
 
 
4. Skulle ett delat ledarskap göra det lättare för dig som spelare 
att våga ge kritik?  Ja    Nej  
Motivera;___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
5. Det är snart ny säsong för er. Om du hade haft möjligheten att  
välja mellan ett enskilt eller delat ledarskap, vad hade du valt? Enskilt  Delat  
Motivera:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
Har du några funderingar kring delat ledarskap som inte tagits upp av oss? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Tack för din medverkan, glöm inte att skicka iväg enkäten i det bifogade kuvertet senast 
måndagen den 15 november! 
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Appendix C 

 
Hej! 
 
Vi är två studerande vid Lunds universitet som är väldigt intresserade av fotboll. Vi har själva 
spelat i Trelleborgs FF respektive Mjällby AIF, innan vi flyttade till Lund och började 
studera. Vi ska under höstterminen göra en kandidatuppsats i idrottspsykologi, vid 
institutionen för psykologi, Lunds universitet. Vår handledare heter Erwin Apitzsch, 
erwin.apitzsch@psychology.lu.se.  
 
Vi skulle vara oerhört tacksamma om du skulle vilja ställa upp på denna enkätundersökning 
som tar cirka 15 minuter att besvara. 
 
Vår uppsats kommer att handla om delat ledarskap och vi skulle gärna vilja ta del av dina 
funderingar kring detta ämne. Detta eftersom din erfarenhet som fotbollsspelare är värdefull 
för oss. 
 
Givetvis är enkätundersökningen helt anonym och vi kommer inte att använda era svar till 
något annat än denna uppsats. Vi bifogar ett frankerat och adresserat kuvert och vore ytterst 
tacksamma om du ville skicka din ifyllda enkät till oss senast onsdagen den 17 november. 
 
Vår uppsats kommer förhoppningsvis att vara klar i mitten av januari 2005 och den kommer 
då att läggas ut på nätet. Om du vill läsa den färdiga uppsatsen, skicka då ett mail till antingen 
danieldoppsko@hotmail.com eller jimmy_lu@spray.se så skickar vi länken till uppsatsen till 
dig.  
 
Med förhoppning om ditt deltagande! 
 
Hälsningar 
Jimmy Lundström 046-14 21 87 
Daniel Svensson    046-33 52 35  
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Appendix D 

 
Hej! 
 
För några veckor sedan skickade vi ut en enkät till dig om delat ledarskap, 
eftersom vi inte fått tillbaka enkäten skickar vi härmed en påminnelse. För att vi 
ska kunna få något resultat av vår enkätundersökning är vi beroende av att 
många personer svarar på enkäten. Vi hade därför varit tacksamma om du hade 
haft tid att svara på enkäten och skicka tillbaka den till oss. Du behöver inte 
skriva under med ditt namn, svaren är helt konfidentiella.  
 
Om du inte vill svara på enkäten respekterar vi detta och kommer inte att skicka 
fler påminnelser till dig. Om du redan har skickat in enkäten ber vi dig bortse 
från denna påminnelse. 
 
Med förhoppning om en bra fotbollssäsong 2005. 
 
Bästa hälsningar 
Daniel Svensson 
Jimmy Lundström 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


