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Abstract 
 
 
The aim of this study was to evaluate athletics and employees in organizations based on 
projectstrategies attitude to a shared leadership. Our ambition was to see similarities and 
differences between the two groups. We used a qualitative approach based on semistructured 
interviews. The interview guide was designed after Multidimensional Model of Sport 
Leadership, which describes the complexity of leadership. We made twenty-four interviews; 
twelve with employees and twelve with athletics, the participants were represented with half 
men and half women. The result showed that the athletics, unlike the employees, are afraid 
that unsolved problems between the two leaders will influence the team and the performance 
negatively. The employees are instead asking for good communication from the leaders. Both 
groups talk about the risk they are feeling with shared leadership, they believe that the risk for 
dissimilar directions increases. The situation does effect the participant’s attitude to shared 
leadership. The athletes thinks that sheered leadership is to prefer in situations when fast 
decisions have to be taken and the employees think that a shared leadership takes longer time 
and make the decision process harder.  
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1. Inledning 

 

Överallt i samhället stöter vi på ledarskap i olika situationer. Samhällets snabba 

utveckling ställer krav på ledaren både som sakkunnig och som gruppledare. Omvärlden 

är föränderlig och ledaren bör följa med och till och med vara ett steg före. Det var dessa 

förutsättningar som fick oss att börja fundera kring vad det egentligen är som gör en 

ledare framgångsrik. Kan en ledare både ha den branschkännedom och de 

ledaregenskaper som krävs för att driva en verksamhet på bästa sätt, eller krävs det flera 

ledare för att lyckas med denna bedrift? Med dessa frågeställningar som utgångspunkt har 

vi kunnat ringa in ämnet till denna uppsats. 

 

Denna uppsats behandlar delat ledarskap, ett alternativt sätt att leda, då två eller flera 

personer delar på ledarskapsposten och ansvaret. Det enkla ledarskapet har härskat länge 

och det är först de senaste åren som en diskussion kring delat ledarskap har tagit fart. När 

vi påbörjade vår litteratursökning hade vi förhållandevis luddiga föreställningar om vad 

begreppet delat ledarskap innebär. Det var svårdefinierat och det fanns många synonymer 

till begreppet. Även dess innebörd kan variera och därmed tolkas på olika sätt beroende  

av situation och sammanhang. 

 

I denna fas kunde vi specificera vad vi ville fördjupa oss i. Vi bestämde oss för att 

undersöka människors inställning till ett delat ledarskap. Eftersom vi själva känt oss 

osäkra på begreppets innebörd valde vi att underlätta för deltagarna genom att ge dem en 

tydlig definition av delat ledarskap. 

 

Samhällets utveckling påverkar inte bara kraven på ledaren utan leder till att hela 

organisationer måste anpassa sig till den föränderliga omvärlden. För att hålla jämna steg 

med utvecklingen har även företag fått anpassa sitt arbetssätt. Den gammalmodiga, 

löpande organisationsformen har i många fall bytts ut mot projektorganisationer, vilka 

kännetecknas av mindre projekt med början, delmål och slut. För att följa samhällets 

utveckling valde vi att intervjua personer som arbetade i någon form av projekt på 

privatägda företag. Vi fann det även intressant att se vad idrottsvärlden hade för 
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inställning till delat ledarskap, eftersom även de planerar sina säsonger efter samma typ 

av upplägg; början, delmål och slut. Det var inte bara likheterna i arbetsupplägg mellan 

arbetsliv och idrott som intresserade oss, utan även vår föreställning kring de 

anställdas/idrottarnas skilda förhållningssätt till varandra och ledaren. 

 

1.1 Syfte 

  

De problemformuleringar vi utgått ifrån då vi formulerade vårt syfte är; finns det några 

likheter/skillnader i inställningen till delar ledarskap mellan idrottare och personer som 

arbetar i projektorganisationer? Kan man, genom att kartlägga den existerande 

inställningen/attityden till ett delat ledarskap öka kunskapen för vilka problem som kan 

uppstå och göra dem mer förutsägbara, både i befintlig verksamhet med delat ledarskap 

och vid en implementeringsfas av ett delat ledarskap?  

 

Uppsatsens syfte är att belysa likheter/skillnader i inställningen till delat ledarskap mellan 

idrottare och personer som arbetar i projektorganisationer. 
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2. Bakgrund  

 

Redan på romartiden delade man på ledarskap. Principer för ett delat ledarskap mellan 

konsulerna i romarriket utvecklades under fyra århundraden före vår tideräkning. 

Konsulerna var statens högsta tjänstemän och delade ett och samma ämbete. De var 

tillsatta för endast ett år och kunde upphäva varandras beslut, allt för att förhindra 

maktmissbruk (Wistrand, 1978). Deras uppgiftsfördelning innebar jämlikhet i både makt 

och ära och de tillsattes och avgick ihop (Sally, 2002). Delat ledarskap är alltså ingen 

nyhet. Trots detta uppfattar många människor företeelsen som lite annorlunda. Många 

tror att delat ledarskap endast kan fungera i speciella branscher och att denna typ av 

ledarskap minskar möjligheten att göra karriär. Bland människor i allmänhet är 

kunskapsläget angående delat ledarskap bristfälligt. Begreppet används flitigt i debatten 

idag och har många synonymer som till exempel samledarskap, dubbelt ledarskap, 

tandemledarskap och parledarskap. Det finns risk för missförstånd och behovet av 

gallring bland uttrycken och av en tydlig definition är stort. (Holmberg och Söderlind, 

2004) 

 

Det finns många definitioner av delat ledarskap. Denna form av ledarskap har samma 

kärna som ett enkelt, det vill säga att driva verksamheten framåt mot de uppsatta målen. 

Skillnaden mot det enkla är att ansvaret axlas av två eller flera personer gemensamt. Två 

eller flera personer delar på en chefstjänst och samtliga befogenheter innehas av samtliga 

ledare. Ansvaret delas solidariskt i med- och motgång och arbetsuppgifterna delas så att 

verksamheten löper smidigt. Många personer utrycker rädsla för denna typ av ledarskap, 

att man inte vet vad som gäller om de olika cheferna säger olika saker eller kanske ännu 

värre kanske inte säger någonting alls för att man inte vet vad den andre tycker.  I flera 

sammanhang talas om att beslutsfattandet blir ineffektivt och tidskrävande med flera 

chefer. I motsatts till detta menar framgångsrika ledarpar att svåra beslut ofta kan tas 

snabbare just för att man har någon att bolla med. (Holmberg och Söderlind, 2004) 

 

Det har inte gjorts mycket forskning kring delat ledarskap och att finna färdiga 

forskningsresultat om ämnet har varit svårt. Ofta antas att ett ensamt ledarskap är 
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tydligare och gynnar snabbt beslutsfattande. Det finns dock positiva röster bland forskare. 

House och Aditya (1997) har skrivit att det spekuleras i om delat ledarskap kan vara att 

föredra i vissa sammanhang och Troiano (1999) menar att det finns tecken som tyder på 

att ett nytt ledarskapsparadigm håller på att träda fram. Greenberg-Walt och Robertson 

(2001) skriver att delat ledarskap är ett omdebatterat ämne och att forskning antyder att 

det kommer att vara framtidens ledarskapsmodell. Två år i rad har chefsorganisationen 

Ledarna i samarbete med Temo genomfört en rikstäckande intervjuundersökning med 

svenska chefer. 64% av de fyrahundra tillfrågade cheferna var positiva till delat ledarskap 

i den studie som genomfördes 2002 (Ledarna/Temo, 2002). Undersökningen visade att 

chefer på lägre nivå var mer positivt inställda än de på högre nivå. År 2003 svarade 78% 

att de hade kunnat tänka sig att dela på sitt ledarskap. Forskningen visar att delat 

ledarskap finns i många former och förekommer naturligt som respons på ett behov av 

avlastning. I undersökningen förekommer inte någon könsskillnad och heller inte någon 

skillnad mellan olika chefsnivåer och i huruvida man kan tänka sig att dela sitt 

chefsuppdrag. Det finns en tendens till att det är vanligare med ett delat ledarskap i 

privata sektorn och i små företag (Ledarna/Temo, 2003). 

 

Marianne Döös, Lena Wilhelmsson och Åsa Hemborg (2003) tar upp intressanta aspekter 

på delat ledarskap. De har studerat fyra ledarpar där ett samledarskap varit lyckat i den 

mening att ledarna själva ger sådana vittnesmål. De talar om att platta organisationer och 

rivna hierarkier gör att chefen ansvarar för fler medarbetare än en person klarar av. 

Chefsbegreppet närmar sig det mer komplexa ledarskapsbegreppet. Författarna menar att 

samhälle och människors tänkande förändras och då bör även chef- och 

ledarskapsförhållanden anpassas efter dessa förändringar. Samledarskap innebär inte att 

dela upp, utan att dela. Gemensamt har två personer ansvar för befogenheter och 

arbetsuppgifter.  
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Ofta uppfattas delat ledarskap som en sällan förekommande lösning, men faktum är att 

det förekommer i mycket större utsträckning än man kan tro. I Sverige finns flera 

exempel på kända delade ledarskap: 

 

Lars Lagerbäck och Tommy Söderberg var förbundskaptenerna som tillsammans ledde 

svenska fotbollslandslaget till stora framgångar i EM – och VM-kval under åren 2000 till 

2004.  

 

Succéparet Sören Åkerby och Zoran Lukic var tränare för Djurgårdens IF och 

huvudansvariga för lagets stora framgångar. ”Dubbelkommandot gav guld nummer två” 

stod det i tidningarna när laget säkrat sitt andra guld i herrallsvenskan i fotboll 2003. 

”Deras egen analys av framgången är att man bland annat klarat att slussa in hela 25 olika 

spelare i laget under säsongen utan att förlora i spelstyrka. Detta kräver ett brett och djupt 

ledarskap för att behålla och utveckla spelsystemet med spelare från olika länder, kulturer 

och spelstilar (Holmberg och Söderlind, 2004).  

 

Inom politiken finns Miljöpartiet med sina språkrör som exempel på delat ledarskap. 

Partiet har ingen formell partiledare, istället fyller språkrören denna funktion. 

 

Meter Film och television AB hade tidigare en VD, Ewa Swartz, och en vice VD, 

Johanna Unghanse. De delade, trots de olika rollerna, rakt av på både befogenheter och 

ansvar (Holmberg och Söderlind, 2004).   

 

På Ericsson har det funnits flera chefspar på olika nivåer. Eva Söderlind och Kristin 

Holmberg fick år 2000 utmärkelsen ”Årets chef” för sitt delade ledarskap. De delade 

ledarskap på Ericsson Business Consulting mellan 1997-2001. De delade formellt och 

likställt från första början. De sökte chefstjänsten tillsammans och fick den. (Döös, 

Wilhelmson & Hemborg, 2003) 
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Sofia och Birgitta startade och ledde tillsammans pr-byrån Sagt & Gjort mellan åren 

1994-2000. De delade formellt likställt och med lika lön under hela tiden. (Döös, 

Wilhelmson & Hemborg, 2003)  

 

På Telia har man använt delat ledarskap på flera nivåer och på Uddeholm Tooling har 

man valt att ha två direktörer istället för en VD. Aktiebolagslagen har ändrats så att man 

idag kan välja om man vill ha en chef (VD) eller ett team av direktörer som delar på 

ansvar och befogenheter. Detta var inte möjligt på den tiden då Ewa Swartz och Johanna 

Unghanse ledde Meter Film. (Holmberg och Söderlind, 2004) 

 

På flera ställen inom Stockholms Läns landsting tillämpas olika former av delat 

ledarskap. Chefsparen utgörs ofta av en läkare och en sjuksköterska och det enda som i 

princip inte kan delas är det strikt medicinska ansvaret. (Holmberg och Söderlind, 2004) 

 

Nämnda exempel på delat ledarskap speglar begreppets mångtydighet och skiftande 

innebörd. Begreppet kan anpassas och göras tillämpbart i olika situationer och 

verksamheter. Större delen av den litteratur vi fördjupat oss i förmedlar en positiv 

inställning till delat ledarskap och det som skildras där är övervägande lyckade resultat.  
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3. Teori  

 

Ledarskap är komplext och innefattar ett stort antal begrepp, och kan tolkas på en mängd 

olika sätt. Mångtydigheten och komplexiteten spänner över flera olika fält; 

ledaregenskaper, ledarstil, kompetens, erfarenhet, rådande situation och gruppens 

förväntningar på ledarskapet. Det finns en mängd olika ledarskapmodeller med 

varierande innebörd och ändamål, exempelvis finns det modeller anpassade för 

försvarsmakten, idrotten, arbetslivet och skolvärlden. Nedan beskrivs två 

ledarskapsmodeller, en modell som är utvecklad för projekt i arbetslivet och en modell 

som är framtagen för ledarskap inom idrotten.  

 

3.1 Definition av projekt och vår koppling mellan idrotts- och arbetsliv 

 

Organisationer/verksamheter och idrottslag fungerar idag allt mer som självstyrande 

grupper. Självstyrande grupper innebär att grupper tilldelas arbetsuppgifter som de tar 

hand om och genomför från början till slut utan någon direkt styrning från någon utanför 

gruppen. Denna arbetsform innebär att organisationen får en mer ”lös” nätverksstruktur. 

Som resultat av denna typ av organisationer förstärks ledarskapets roll, samtidigt som 

gemensamma värderingar och fokus på uppgiften blir viktigare. Lärande organisationer 

som ständigt förändras fungerar självorganiserande och blir självkoordinerande. För att 

leda denna typ av arbetsprocess krävs ett utvecklingsorienterat ledarskap (Ekvall, 1996). 

Arbetet i självstyrande grupper kan jämföras med projekt. Projekt är en verksamhetsform 

som länge använts inom t.ex. byggindustrin men som under de senaste åren har fått allt 

större spridning inom alla typer av organisationer, aktiviteter och samarbetsrelationer. 

Projekt som arbetsform anses både ge möjlighet till flexibilitet, lokal anpassning och vara 

en effektiv styrform. Ett projekt karaktäriseras nästan alltid av att det har en bestämd 

början, riktning och ett slut. Med denna beskrivning av vad som är karaktäristiskt för ett 

projekt kan man se att projekt som arbetsform är mer konkret än den löpande 

verksamheten vi ofta stöter på inom myndigheter, företag och organisationer (Sahlin, 

1996). När vi ställer denna förenklade beskrivning av vad ett projekt är i förhållande till 

idrotten, tycker vi oss se klara likheter i synnerhet på elitidrottsnivå.  Början, riktning och 
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slut, det är så många idrottare planerar sin träning och tävlingssäsong. Delmål skall 

passeras innan man kan nå det slutliga målet och precis som i företag och organisationer 

måste man prestera maximalt inom en viss tid och ibland vid ett specifikt tillfälle. 

Självkart är det många faktorer som påverkar huruvida slutresultatet av en 

satsning/investering i ett projekt kommer att anses lyckat, ledarskapet är en av dessa 

grundelement. Övriga grundelement som Mikkelsen & Riis (2003) talar om då de 

kartlägger vad ett projekt kräver och är beroende av för att fungera är följande; externa 

intressenter, möjliga resurser, uppgiftens svårighetsgrad och påverkan från omgivningen. 

 

3.2 KUBUS-systemets projektledningsfunktioner, utformad för användning i arbetslivet 

 

Hur ett projekt skall ledas och styras är helt beroende av vilken typ av projekt man ska 

genomföra och i vilken kontext detta sker. En allmängiltig typ av ledarskap, funktionellt 

för alla projekt går inte att identifiera. Frågan hur ett projekt skall ledas blir därför väldigt 

intressant. Den traditionella modellen för projektledning bygger på en instrumentell 

målstyrd rationalitet där fokus läggs på sambandet mellan orsak och slutresultat. I 

KUBUS-systemet ses ledarskapet från ett uppifrån- ner perspektiv, en subjekt/objekt 

relation som bygger på makt och tillit. Den rationella ledningsformen består av den 

personifierade ledaren som säkrar koordinering, kontinuitet och måleuppfyllelse i projekt 

för att nå uppställt resultat. Namnet KUBUS kommer av att modellen skall ses som en 

tärning med sex sidor, varje sida innehåller en arena och diskussionerna i projektet skall 

föras inom de sex olika arenorna; omfattningsfrågor, externa data, teamet, externa 

nätverk, projektets resurser och kunskap. (Herlau & Tetzschner, 2001) 

 

KUBUS-systemet är konstruerat som en ram för självorganiserade grupper. Det primära 

målet är att få tillgång till det kunskapsdjup som finns i ett team och som kan skapa 

innovation. Man frångår här att uppfatta ledning med utgångspunkt i en person och det 

centrala blir istället projektgruppens gemensamma mentala bilder och förväntningar; 

ledningsfunktionen utgår från ett ledningsperspektiv, en subjekt/subjektrelation. 

Gruppens handlande, arbetsprocessen mellan deltagarna, ger gemensam förståelse och 

leder fram till en gemensam inlärning. Med detta blir kommunikationen ett mycket 
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centralt begrepp. Resultatbegreppet enligt KUBUS-konceptet uppnås och förstås utifrån 

begreppen självorganisation, kunskapsdjup och transparens. (Herlau & Tetzschner, 2001) 

 

Den personifierade, rationella ledningsformen ersätts av avskilda ledningsfunktioner, en 

resultatorienterad och en processorienterad ledning. Ledning kan utövas aktivt av alla 

gruppens deltagare genom ett rotationssystem, vilket resulterar i att alla erhåller kunskap 

i ledningsfunktionen.  Ledning kan också utövas av två ledare som har indelningen 

resultat-/processorienterad. Grundtanken med KUBUS-systemet är att ledarskapet 

innebär ledning i team istället för ledning av team. Då motstånd mot förändring ofta 

uppstår i innovativa processer, krävs det att ledningen ägnar specifik uppmärksamhet åt 

att övervinna denna. Ett effektivt ledarskap kommer således att innefatta en nödvändig 

samexistens av de båda ledarfunktionerna. Beroende av i vilken fas i projektets livscykel 

man befinner sig, kommer den ena att vara dominerande. I projektets inledande fas krävs 

fokus på processorienterat ledarskap, medan det allteftersom projektet mognar blir allt 

viktigare med en mer målorienterad ledning. Denna växling kan emellertid vara 

problematisk, då innovationer inte endast utgörs av tekniska, utan även sociala och nya 

ledningsformer i sig utgör en social innovation. (Herlau & Tetzschner, 2001) 

 

Den resultatorienterade ledaren har som primär funktion att behålla de strategiska målen, 

d.v.s. bygga upp en kunskapspotential inom arbetsområdet. Övriga funktioner är att 

utnyttja teamets kunskapskapital på bästa sätt och att kontrollera att arbetsuppgifterna blir 

utförda på det sätt som den, tidigare gemensamt fastställda, sociala kodexen anger. Den 

processorienterade ledaren har som uppgift att hålla fokus på ämnet, säkra att alla 

medlemmar deltar och förstår diskussionerna, se till att arbetsuppgifterna som fördelas 

mellan deltagarna är riktigt formulerade och därtill kontrollera att de uppgifter deltagarna 

tar på sig förstås av varje individ, att alla har förstått varför uppgiften har betydelse för 

arbetsuppgiften och varför denna kommer att öka kunskapspotentialen. (Herlau & 

Tetzschner, 2001) 
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3.3 Multidimensional Model of Sport Leadership, utformad för användning inom idrott 

 

Multidimensional Model of Sport Leadership greppar över stora delar av ledarskapets 

komplexitet och skapar dels en föreställning om interaktionsprocesserna mellan ledare 

och adept/gruppen, dels ett förtydligande av hur de olika beståndsdelarna i begreppet 

ledarskap växelverkar med varandra. Modellen skapar en föreställning kring 

interaktionerna mellan ledare och adept/gruppen. Chelladurai menar att ledarens 

effektivitet är beroende dels av ledarens och gruppens individuella tolkning av 

situationen, dels av ledarens och gruppens personliga karaktär. Rådande situation, 

ledarens karaktär och deltagarens karaktär utgör basen för ledarens handlande som i sin 

tur påverkar adeptens tillfredsällelse och prestation (se fig. 1).  

 
Fig. 1. The Multidimensional Model of Sport Leadership, framtagen av Chelladurai, 

1980. (Weinberg & Gould, s.195, 1999) 

 

Enligt modellen är adepten beroende av tre typer av ledarbeteende: 

• Nödvändigt handlande; situationen kväver att ledaren beter sig på ett speciellt 

sätt. Situationen föreskriver ett beteende och ledaren förväntas anpassa sig 

efter dessa etablerade kulturella värden och sociala normer. 

• Det beteende som är att föredra; gruppen har förväntningar och preferenser för 

ledarskapsbeteendet. Personlighet såsom: ålder, kön, kompetens, anknytning 
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och erfarenhet skapar medlemmens preferenser för vad de kan förvänta sig i 

form av coachning, guidning, social support och feedback.  

• Det faktiska beteendet; det beteende ledaren uppvisar. Chelladurai menar att 

ledarens karakteristiska drag så som personlighet, förmåga och erfarenhet 

påverkar beteendet. Det faktiska beteendet i förhållande med vad situationen 

föreskriver tros indirekt påverka gruppens preferenser. 

 

Modellen grundar sig på ledarens karaktär, den så kallade personliga faktorn och 

situationen och adeptens karaktär, de så kallade situationsfaktorerna. 

 

Det optimala resultatet av kopplingarna mellan de olika delarna i modellen uppnås då 

ledarskapsstilen matchar adepten/gruppens förväntningar på ledaren. Chelladurai 

uttrycker att det optimala ledarskapsresultatet har åstadkommits då gruppen känner 

tillfredsställelse, sammanhållning och presterar bra. (Weinberg & Gould, 1999) 

 

När ledaren levererar den typ av ledarskap som gruppen föredrar, ökar ledarskapets 

effektivitet och ger ökad tillfredssällelse till gruppen. Social support, belöning och en 

demokratisk ledarstil är ofta associerat med hög tillfredsställelse. Forskning visar att 

ledare som ger sina adepter/grupp social support, positiv feedback och använder sig av ett 

demokratiskt ledarskap istället för ett auktoritärt ledarskap ökar prestationen och känslan 

av sammanhållning hos adepten/gruppen (Weinberg & Gould, 1999).  

 

3.4  Val av modell för vår analys 

 

Vi har valt att använda oss av Multidimensional Model of Sport Leadership som grund 

för vår analys, eftersom modellen inte specifikt talar om ett ensamt eller delat ledarskap 

utan beskriver vad som krävs för att gruppen ska känna tillfredsställelse, sammanhållning 

och prestera optimalt. KUBUS-systemet anser vi har en tydligare indelning, vilket kan 

vara ett hinder för oss i analysen. KUBUS-systemets strama indelning av roll- och 

arbetsfördelning mellan ledarna tror vi kan försvåra en teoriåterkoppling av 

intervjusvaren. Vi vill inte vara styrda av redan förutbestämda ledarmönster då vi gör vår 
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analys. Med hjälp av Multidimensional Model of Sport Leadership kan vi vid analys av 

det undersökningsmaterialet både tolka en positiv och negativ inställning till ett 

ensamt/delat ledarskap utifrån en och samma modell.     
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4. Metod 

 

4.1 Deltagare 

 

I tjugofyra intervjuer med både idrottare på elitnivå och personer i arbetslivet. Idrottarna 

representerar tre olika idrotter; handboll, fotboll och volleyboll.  Vi har valt att intervjua 

två kvinnor respektive två män från vardera idrott. Personerna i arbetslivet representerar 

tre olika kategorier av företag, IT-företag, produktion och service.  Till vardera kategori 

har vi valt ut två företag och i vart företag har vi intervjuat en man och en kvinna. Vi har 

fokuserat på privatägda företag som arbetar i någon typ av projektform, för att komma 

nära det arbetsupplägg man använder sig av inom idrotten. Vi inledde 

materialinsamlingsfasen med att kontakta ett flertal företag och elitidrottslag för att 

undersöka intresset för att deltaga i studien. Flertalet idrottslag och företag svarade och 

var väldigt hjälpsamma. I dessa fall hade vi möjlighet att själv styra urvalet av 

intervjupersonerna vilket innebar att vi slumpmässigt kunde välja ut intervjupersonerna. 

Av de sammanlagt tjugofyra intervjuerna var det sex intervjuer där vi inte hade möjlighet 

att fullt ut tillämpa slumpmässigt urval, vi blev i dessa fall tilldelade intervjupersoner. 

Anledningarna till detta var att företag och idrottslag endast kunde ställa ett fåtal personer 

till förfogande för intervju. Tjänsteresa och landslagsuppdrag kunde vara anledning till 

detta bortfall. 

 

4.2 Instrument 

 

Vi använder oss av den kvalitativa metoden som underlag för vår djupgående analys av  

inställningar/attityder till delat ledarskap. Som Kruuse (1998, s. 21) skriver ”Den 

fenomenorienterade kvalitativa metoden har till syfte att belysa ett generellt fenomens 

särskilda logik. Man använder ofta flera personer, som är relevanta för förståelsen av 

det nämnda fenomenet”. 

  

Intervjuerna är semistrukturerade, vi har följt en väl utprovad intervjuguide. Innan 

intervjuguiden användes till att samla in material till undersökningen genomförde vi två 
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provintervjuer där vi båda var närvarande, en av oss observerade och lyssnade när den 

andre intervjuade. Eftersom vi var två personer som genomförde intervjuer var det viktigt 

att vi använde oss av samma bemötande och upplägg vid intervjutillfällena. Därför 

utvärderade vi tillsammans provintervjuerna för att försäkra oss om att vi båda använde 

oss av samma intervjustrategi. Vår intervjuguide har ett visst upplägg (se bilaga 1) 

eftersom vi önskat att intervjupersonerna skall beröra följande ämnesområde: 

 

• Ledaregenskaper 

• Situationsanpassat ledarskap 

• Förmågan att se möjligheter/svårigheter med delat ledarskap utanför den egna 

verksamheten.  

• Tillit 

• Kommunikationsvägar 

• Konkurrens i ledarrollen 

• Vad som är positivt/negativt med delat ledarskap. 

• Tankar kring implementering av delat ledarskap i en verksamhet. 

 

Det bör dock understrykas att även om vi använt oss av vissa riktlinjer och ramar för 

intervjuerna upplever vi inte att vi begränsat någon av intervjupersonerna, utan finner det 

relativt ostrukturerade förhållningssätt vi använt oss av mycket brukbart och nyanserat. 

Vi har valt denna typ av intervjuer för att vi haft en vilja att skapa en  subjekt – subjekt 

relation och inte en subjekt - objekt relation. För att uppnå subjekt – subjekt relationen 

gjorde vi även ett aktivt val då vi beslöt oss för att endast en av oss två skulle vara 

delaktig vid intervjuer med de enskilda personerna. Risken finns att två intervjuare ger en 

känsla av maktövertag och att den intervjuade känner sig i underläge (Trost, 1997). Vi 

ansåg dock att det inte hade någon betydelse vem av oss två som genomförde intervjun 

eftersom vi båda dels varit delaktiga vid skapandet av intervjuguiden, dels utvärderat 

provintervjuerna tillsammans och sammanställt intervjuerna gemensamt. 

 

Det har varit viktigt för oss att få intervjupersonerna att förstå att vi inte har för avsikt att 

i analysen granska deras personliga åsikter utan att vi har haft som ändamål att sätta deras 
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individuella uppfattning kring ämnet i ett bredare perspektiv tillsammans med övriga 

intervjupersoner samt redan befintlig litteratur inom ämnet. Flera av intervjupersonerna 

ville ha utförlig information före intervjutillfället. I dessa fall ville vi inte på förhand ge 

dem alltför tydliga direktiv, fastställda ramar och begränsningar eftersom vi ville 

undersöka deras inställning och attityd till ett delat ledarskap. Intervjupersonerna fick 

dock ta del av ett introduktionsbrev där vi talade om vilka vi är, förhållandet kring 

sekretessen och ytterst sparsamt med information kring ämnet.  

 

Intervjuernas längd varierade mellan femton och trettio minuter. Varje intervjutillfälle 

började med att intervjupersonerna i lugn och ro fick läsa igenom den definition av delat 

ledarskap som vi kommer att använda som grund till analysen; 

 

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

ledarfunktionerna 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, Wilhelmsom 

& Hemborg, 2003, med viss modifikation) 

 

Flertalet av intervjupersonerna pratade ohämmat och styrde av sig själv in intervjun på de 

områden vi hade som ändamål att beröra, medan några var mer passiva och anpassade sig 

efter vårt sätt att föra intervjun och konversationen framåt. Intervjupersonerna 

förmedlade i de flesta fall en viss osäkerhet i början av intervjun och ville gärna vara så 

korrekta som möjligt. Oftast försvann dock denna osäkerhet när samtalet pågått en stund 

och vi kommit en bit in i intervjun. Anledningen till denna osäkerhet kan ha varit den, 

från vår sida medvetet, knapphändiga informationen före intervjun. För att minimera 

osäkerheten hos intervjupersonerna var vi noga med att tala om för dem i början intervjun 

att det inte finns något som är rätt och fel och att vi undersöker deras uppfattning och inte 

deras kunskap om ämnet. 
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4.3 Materialbearbetning   

 

För att ta tillvara intervjumaterialet i största möjliga mån beslutade vi oss för att använda 

bandspelare och vissa minnesanteckningar för att i efterhand skriva en sammanfattning 

av intervjun där vi dessutom omstrukturerade materialet så att innehållet passade vår 

intervjuguide. Detta medförde att alla intervjudata fick samma struktur och blev lättare att 

analysera. Fördelen med denna metod har varit att vi kunnat skära bort allt ointressant 

material som inte har med studien att göra (Trost, 1997).  Vi är väl medvetna om att det 

finns en risk med att omstrukturera data, fast vi anser att risken för misstolkningar inte är 

överhängande med tanke på vår övergripande intervjuguide och undersökningens 

ändamål.  

 

4.4 Presentation av deltagare 

 

Av anonymitetsskäl presenterar vi intervjudeltagarna utifrån, vad vi i intervjuguiden 

kallar ”kartläggning av person” (se bilaga 2), kön, ålder, nuvarande 

arbetsuppgift/position, tidigare arbetsuppgift/position, ledarrollserfarenhet och deras 

tidigare erfarenheter av delat ledarskap. Likaså är alla namn utbytta mot bokstäver för att 

säkerställa intervjupersonernas anonymitet. Bokstäverna A-L representerar deltagare från 

arbetslivsgruppen och M-Y representerar idrottsgruppen. I resultatdelen citerar vi 

intervjudeltagarna och omvandlar talspråk till skriftspråk för att ytterligare underlätta 

förståelsen. För att ge läsaren insikt i hur vi har bearbetat intervjudata har vi valt att ge ett 

exempel på en intervjusammanställning (se bilaga 3). 
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5. Resultat 

 

Eftersom syftet med denna undersökning är att jämföra elitidrottare och personer i 

arbetslivets inställning till delat ledarskap väljer vi att i analysen först redogöra för de två 

gruppernas svar var för sig, för att avslutningsvis i en analys sammanföra eller särskilja 

gruppernas attityd/inställning till de olika ämneskategorierna.  Vi kommer inte att 

redogöra för enskilda individuella svar utan vi kommer att ta upp de synpunkter och 

åsikter som upprepats som svar av de olika intervjupersonerna. Utifrån intervjuguiden har 

vi valt att analysera följande ämnesområden; ledaregenskaper, situationsanpassat 

ledarskap, förmågan att se möjligheter/svårigheter med delat ledarskap utanför den egna 

verksamheten, tillit, kommunikationsvägarna, konkurrens i ledarrollen, vad som är 

positivt/negativt med delat ledarskap och tankar kring implementering av delat ledarskap 

i en verksamhet. 

 

Avslutningsvis i analysavsnittet kommer vi kort ta upp ytterligare några aspekter kring 

delat ledarskap. Vi har inte haft för avsikt att undersöka dessa områden, fast vid 

bearbetning av data anser vi oss ha funnit några intressanta infallsvinklar kring 

sambandet mellan, dels ålderspåverkan på inställningen/attityden till ett delat ledarskap, 

dels hur svarspersonens kön påverkar inställningen/attityden till ett delat ledarskap. 

 



 18

I tabell 1 har vi valt att illustrera kvantifierbar data. Vidare i resultatdelen kommer vi att 

utveckla resonemangen kring dessa svar. Tabellen redogör för svar på följande frågor: 

________________________________________________________________ 

 

1. Har du haft någon typ av ledarroll i den verksamhet du befinner dig i idag? 

2. Har du haft någon typ av ledarroll i något annat sammanhang? 

3. Har du hört talas om delat ledarskap? 

4. Har du erfarenhet av delat ledarskap? 

5. Tror du det finns risk för konkurrens mellan ledarna i ett delat ledarskap? 

6. Om du hade haft möjlighet att välja, hade du då valt att den verksamhet du 

befinner dig i idag skulle ledas genom ett delat ledarskap? 

7. Om du själv var ledare för den verksamhet du befinner dig i idag och haft 

möjlighet att välja, hade du då valt att dela ledarskapet? 

8. Kan du se någon annan situation, utanför den egna, där ett delat ledarskap är att 

föredra? 

________________________________________________________________ 

 

Tabell 1. Kvantifierbar data från undersökningsmaterialet. 

Fråga ja   nej   N 
 arbetsliv idrott n arbetsliv idrott n  

1 9 7 16 3 5 8 24 
2 9 3 12 3 9 12 24 
3 10 10 20 2 2 4 24 
4 3 5 8 9 7 16 24 
5 12 12 24 0 0 0 24 
6 5 8 13 7 4 11 24 
7 7 7 14 5 5 10 24 
8 11 4 15 1 8 9 24 

 

5.1 Ledaregenskaper 

 
Samtliga intervjuer inleddes med att intervjupersonerna fick svara på vilka 

ledaregenskaper de anser en ledare bör besitta. Detta för att leda in intervjupersonerna på 

ledarskapets komplexitet och innebörd.  
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Arbetsliv 

Lyhördhet är en av de egenskaper som nämns mest frekvent. Denna egenskap 

sammankopplas med kommunikation i många av svaren. Ledaren bör vara bra på att 

lyssna och samtidigt ha skickligheten att fatta beslut. I denna process är ödmjukhet en av 

de viktigaste egenskaperna enligt intervjupersonerna. Svaren tyder även på att ledaren ska 

ha förmågan att ta vara på den kunskap och kompetens som finns i verksamheten. 

Intervjupersonerna anser att delegering av ansvar och uppgifter är ett tillvägagångssätt för 

detta.  

 

Idrott 

Även i idrottsgruppen är lyhördhet den egenskap som upprepas flest gånger. Ledarens 

förmåga att vara bestämd är också en egenskap som återkommer i intervjupersonernas 

svar. För flertalet av idrottarna är det av stor betydelse att ledaren kan se varje individs 

behov och samtidigt hålla ihop gruppen och skapa en vi-känsla.   

 

Jämförelse mellan arbetsliv och idrott 

Både arbetsliv och idrott svarade frekvent med egenskapen lyhördhet. Svaren skiljer sig 

markant mellan grupperna då idrotten önskar sig en ledare som är bestämd medan 

arbetslivet prioriterar ödmjukhet och kommunikation som egenskap hos ledaren. Det går 

att utläsa en vilja hos idrottsgruppen att ledaren skall se varje individs behov och 

samtidigt sträva mot att hålla gruppen sammansvetsad. Arbetslivsgruppen har en önskan 

om att ledaren ska dela ut ansvar genom delegation av uppgifter och ta tillvara kunskapen 

i verksamheten. 

 

5.2 Situationsanpassat ledarskap 

 

Under ämneskategorin situationsanpassat ledarskap har vi försökt att finna något 

samband kring huruvida ett delat ledarskap kan vara fördelaktigt/inte fördelaktigt 

beroende av situationen. Vi har även haft en önskan om att undersöka deltagarnas 

förmåga att se möjligheter/svårigheter med ett delat ledarskap utanför den egna 
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verksamheten. I många av intervjuerna kan man finna svaret till denna fråga inbakad 

under någon av de andra punkterna i intervjupersonernas funderingar kring ämnet. 

 

Arbetslivet 

Svaren visar att deltagarna har många idéer och funderingar kring när ett delat ledarskap 

kan vara lämpligt i deras verksamhet. De talar om oförutsägbara situationer och när 

verksamheten är i en expansionsfas som tillfällen då två ledare kan få en bättre överblick 

över arbetet. Vid rekryteringssituationer och vid större beslut ses det som en avlastning 

att vara två, dels för att ha någon att ”bolla” med, dels att få fler infallsvinklar på 

personen och beslutet. I semestertider skulle det vara till fördel att ha ett delat ledarskap 

eftersom det då alltid kommer att finnas någon med befogenhet att fatta beslut på 

arbetsplatsen. När vi undersökte deltagarnas förmåga att se möjligheter/svårigheter med 

ett delat ledarskap utanför den egna verksamheten visade resultatet att denna grupp hade 

förhållandevis tydliga tankar kring möjliga andra situationer. Flertalet svarade med att ett 

delat ledarskap säkerligen skulle vara väl anpassat till idrottsvärlden. Även skolor och 

dagis nämns upprepade gånger som verksamheter där det delade ledarskapet skulle 

fungera och vara effektivt. Politiken är ett annat område som nämns frekvent. Flera 

deltagare uttalar en önskan om ett delat politiskt ledarskap. Fördelen med detta skulle 

återigen vara möjligheten att kunna ”bolla” med någon annan med samma ansvarsbörda. 

Undersökningsdeltagarna ser även det delade ledarskapet som en möjlighet att bryta 

ålderdomligt uppbyggda hierarkiska verksamheter som sjukvården och polisväsendet. 

Som verksamhet där det inte skulle passa med delat ledarskap nämner flera deltagare 

försvarsmakten, eftersom det där krävs snabba och konkreta beslut.  

 

Idrott 

Idrottsgruppen har fler och mer detaljerade tankar kring huruvida ett delat ledarskap är 

användbart i det egna laget än i andra verksamheter utanför den egna. Idrottarna kan se 

det delade ledarskapet som en möjlighet vid matchtillfällen. Flera deltagare anser att två 

ledare lättare kan fånga upp matchbilden och avläsa vad som krävs. Även i andra 

situationer där beslut måste fattas och vid press, exempelvis från massmedia, anser flera 

av idrottarna att det delade ledarskapet kan underlätta för beslutsfattandet.  Endast en 
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deltagare menar att ett delat ledarskap inte är att föredra vid matchtillfällen eftersom det 

då krävs snabba beslut och tid till diskussion inte finns. Att kunna ”bolla” med varandra i 

ett delat ledarskap betraktas av denna grupp som en möjlighet till avlastning och en väg 

till att finna nya lösningar och beslut. Förmågan att kunna se tillämpningsområden för 

delat ledarskap utanför det egna laget är hos idrottsgruppen begränsad till företag och 

föränderliga organisationer. Endast en deltagare nämnde politiken som möjlig 

verksamhet för delat ledarskap. Personen utvecklade dock inte tankarna kring detta. 

 

Jämförelse mellan arbetsliv och idrott 

Deltagarna i idrottsgruppen har svårt att ge exempel på situationer och verksamheter, där 

ett delat ledarskap skulle kunna fungera, utanför det egna laget medan arbetslivsgruppen 

har många tankar och idéer kring detta. Personer i arbetslivsgruppen kan se ett delat 

ledarskap som något användbart inom idrotten, trots att de är negativt inställda till det i 

den egna verksamheten. Arbetslivsgruppen menar att delat ledarskap inte är förmånligt i 

situationer/verksamheter som kräver snabba beslut medan idrottsgruppen anser att det är 

positivt med två ledare i matchtillfället, vilket bör anses vara en situation som 

karakteriseras av snabba beslut. Idrottsgruppen menade att de två ledarna kunde hjälpa 

varandra att se helhetsbilden även i pressade situationer. Ingen av personerna i 

arbetslivsgruppen reflekterade över att två ledare kunde hjälpas åt i pressade situationer 

medan det var ett återkommande svar hos idrottsgruppen. Båda grupperna beskriver hur 

ett delat ledarskap kan underlätta vid beslutsfattande, att ”bolla” med varandra är ett 

tillvägagångssätt för att finna nya lösningar och fatta genomtänkta beslut.  

 

 

5.3 Kommunikationsvägar och Tillit 

 

Vi har undersökt deltagarnas föreställning om hur tilliten till ledarna kan påverkas av ett 

delat ledarskap. Ämnet är brett och kan tolkas på en mängd olika sätt, vilket har resulterat 

i att deltagarna har gjort egna kopplingar och vi har funnit att deltagarna självmant 

sammanbinder tillit och kommunikation.  
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Arbetsliv  

Arbetslivsgruppen talar om vissa förutsättningar som bör finnas för att kommunikationen 

och tilliten inte skall påverkas negativt i ett delat ledarskap. Tydlig arbetsfördelning är ett 

återkommande svar hos deltagarna Denna förutsättning påverkar både kommunikationen 

och tilliten. Ledarna bör känna varandra väl för att kunna förstå varandra och 

kommunicera effektivt. Detta innebär enligt intervjudeltagarna inte att de ska ha lika 

egenskaper utan tvärtom, komplettera varandra. De bör ha samma målsättning och sträva 

åt samma håll, vilket underlättas av att de två ledarna befinner sig geografiskt nära 

varandra och att ”vardagssnacket” är en självklarhet. Fungerar detta väl, kan det delade 

ledarskapet leda till att tilliten till ledarna ökar. Eventuella konflikter mellan ledarna får 

inte påverka verksamheten eller de anställda. Detta ställer krav på ledarnas förmåga att 

kommunicera med varandra. Misslyckas detta, anser undersökningsdeltagarna att tilliten 

till ledarna kan påverkas negativt. Deltagarna tror att det finns en risk för att ledarna inte 

kommer överens eller misslyckas med att upprätthålla en bra kommunikation både 

mellan sig och gentemot de anställda.  Detta kan få till följd att ledarna ger olika budskap, 

förvirring och en känsla av vilsenhet kan spridas bland de anställda. Det finns även en 

risk med att frågor hamnar ”mellan stolarna” vilket intervjupersonerna tror kan bero på 

dels dålig kommunikation, dels otydlig arbetsfördelning mellan ledarna. Både de 

intervjudeltagare som upplevt delat ledarskap och de som inte upplevt delat ledarskap 

talar om att det uppstår en extra kommunikationsväg då det förekommer delat ledarskap. 

Deltagarna talar om att en extra kommunikationsväg även innebär en extra risk för 

felaktiga tolkningar och missförstånd, vilket i sin tur kan leda till minskat förtroende samt 

att det kan vara svårt att finna tillit för båda då beslut inte är genomarbetade mellan de två 

ledarna. En annan aspekt av just detta fenomen är, som en intervjudeltagare uttryckte, att 

kommunikationen blir bättre av ett delat ledarskap eftersom de lösningar som förmedlas 

är bättre genomarbetade och därför ger ett bättre resultat i längden. I de situationer då 

kommunikationen mellan de två ledarna inte fungerar är det förmodligen lättare att vända 

sig till en av ledarna och fokusera på att skapa en fungerande relationen. Några av 

deltagarna ser denna lösning som en positiv sida av ett delat ledarskap. De anser att det 

kan vara bra att ha flera att vända sig till beroende på vad frågan gäller och 



 23

verksamhetens storlek. Detta kan enligt ett fåtal intervjupersoner förmedla en 

säkerhetskänsla hos både de anställda och ledarna. 

 

Idrott  

Idrottsgruppen talar om vissa förutsättningar som bör finnas för att kommunikationen och 

tilliten inte skall påverkas negativt i ett delat ledarskap. Idrottsgruppen nämner upprepade 

gånger att ledarna bör stå enade bakom sina beslut inför gruppen. Även om de från början 

haft delade meningar kring beslutet anser deltagarna att diskussioner inte ska förekomma 

då truppen kan höra. Detta kan skapa osäkerhet och försämra spelarnas tillit till ledarna. 

Undersökningsdeltagarna anser att en viktig förutsättning är att de två ledarna känner 

varandra väl och är samspelta. Båda bör tala ungefär lika mycket inför gruppen eftersom 

det signalerar ett jämställt ledarskapsförhållande mellan de två tränarna. 

Intervjudeltagarna tror att det finns risk för att en av de två tränarna kan bli ”överkörd” då 

denna inte talar inför laget. Deltagarna tror att det bästa förhållandet mellan tränarna 

skapas då det är en tydlig fördelning av arbetsuppgifter och att de planerar tillsammans 

inför både träning och match. De negativa aspekter som idrottsgruppen tar upp vid 

intervjuerna gällande kommunikation och tillit, är risken för konflikt mellan ledarna, 

vilket kan leda till att spelarna inte vet vad som gäller och att förtroendet på så vis 

påverkas. Deltagarna menar att det bör vara en tydlig arbetsfördelning mellan ledarna och 

att denna fördelning klargörs inför laget. En positiv aspekt av delat ledarskap och dess 

påverkan på tilliten är möjligheten att ha två tränare att vända sig till. Två ledare kan 

innebära två kompletterande sätt att kommunicera. En av ledarna kan vara bra på att visa 

och förklara och den andra kan vara bra på att prata taktik och peppa laget. Idrottarna 

talade upprepade gånger om att personkemin måste stämma mellan spelare och tränare. 

 

 

Jämförelse mellan arbetsliv och idrott 

De två grupperna hade många gemensamma svar gällande kommunikation och tillit och 

dess påverkan på varandra. Tydlig arbetsfördelning tycks vara en grundläggande 

förutsättning. Ledarna måste enligt de två grupperna känna varandra väl och komplettera 

varandra. De bör ha samma målsättning och möjliga konflikter mellan ledarna får inte 
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påverka ledarskapet eller förhållandet till de anställda/truppen. Båda grupperna talade om 

en tydlig och väl fungerande kommunikation mellan de två ledarna för att undvika olika 

budskap. Det som kan vara positivt enligt båda grupperna, då det delade ledarskapet 

fungerar, är möjligheten till råd och hjälp från två ledare och två infallsvinklar på beslut 

och idéer. Tankar kring önskad relation till ledaren skiljer sig mellan de två grupperna. 

Idrottarna verkar uttala ett behov av att bli sedda och bekräftade för den prestation de 

åstadkommer, vilket de uttrycker genom att understryka vikten av bra personkemi mellan 

tränare och spelare. Arbetslivsgruppen uttalar inte samma starka behov och verkar nöja 

sig med att bli väl informerade kring omständigheterna gällande ledarskapet. Denna 

grupp lade dock större vikt vid personkemin mellan de två ledarna. 

 

5.4 Positivt och negativt med delat ledarskap 

 

Vi har velat kartlägga intervjudeltagarnas positiva/negativa inställningar till ett delat 

ledarskap. Detta ämnesområde är väldigt brett och greppar över flertalet infallsvinklar på 

begreppet delat ledarskap. Vi har därför valt att summera de svar som varit 

återkommande för att på så sätt finna övergripande inställningen hos deltagarna. Frågor 

som rör konkurrensen mellan ledarna har vi valt att väva in i detta ämnesområde. 

 

Arbetslivet 

Förutsättningarna för att ett delat ledarskap skall fungera är, enligt arbetslivsgruppen, att 

det finns en tydlig arbetsfördelning och att kommunikationen mellan ledarna är effektiv 

och tydlig. Arbetslivsgruppens positiva tankar kring delat ledarskap är den ökade 

tillgången till kunskap, kompetens, genomtänkta lösningar och möjligheten att avlasta 

varandra i ledarrollen och dela den press ledarskapet innebär. Ledarna kan stötta varandra 

och få nya infallsvinklar och perspektiv genom att ”bolla” idéer med varandra. Genom att 

diskutera och ventilera med en jämställd annan ansvarig innan beslut fattas, tror 

deltagarna, att ledarna får en känsla av säkerhet. Tillgängligheten till ledarna ökar för de 

anställda och mer tid för reflektion och samtal mellan ledare och anställda frigörs. De 

negativa tankar arbetslivsgruppen hade om delat ledarskap rör i många av svaren risken 

för att ledarna inte ska vara samspelta och inte kunna komma överens, vilket kan 
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resultera i att extra tid och energi kommer att gå åt och för att beslutsfattandet inte ska 

hamna ”mellan stolarna”. Följderna av detta är att de anställda känner sig splittrade och 

konkurrens i ledarrollen kan uppstå. Deltagarna har inställningen att konkurrens mellan 

ledarna kan vara både på gott och ont. De tror att konkurrensen kan sporra ledarna till 

bättre prestation och mer engagemang. Deltagarna tror att konkurrens mellan ledarna 

uppkommer då en av de två ledarna känner sig osäker i sin roll. Konkurrensen kan även, 

enligt deltagarna, verka hämmande då båda har stark vilja och vägrar kompromissa, 

vilket kan resultera i att beslutsfattandet blir ineffektivt. 

 

Idrott  

Enligt idrottsgruppen är förutsättningarna för delat ledarskap att ledarna känner varandra 

väl och att tydlig arbetsfördelning finns. För att ett delat ledarskap skall fungera krävs, 

enligt idrottarna, att de två ledarna visar varandra ödmjukhet och står enade gentemot 

omvärlden. De positiva aspekter idrottsgruppen nämner, är den ökade tillgången till 

kunskap och kompetens. Ett delat ledarskap innebär, enligt idrottsgruppen, även att 

ledarna kan avlasta varandra och på så sätt minska den press man är utsatt för som ledare. 

Deltagarna anser att ledarnas möjlighet att bolla åsikter med varandra kan underlätta i 

flera olika situationer, såsom att åskådliggöra och lösa problem. Att ha två ledare ökar 

möjligheten att nå ut till hela laget och coacha alla individer till bättre resultat. Några 

deltagare i idrottsgruppen tycker att det känns skönt när en person fattar beslut. De menar 

att det i ett delat ledarskap kan vara svårt för ledarna att kommunicera sinsemellan, vilket 

kan resultera i missförstånd. En risk med delat ledarskap kan, enligt idrottsgruppen, vara 

att ledarna på grund av missförstånd eller beroende på att de inte är överens ger olika 

budskap och på så sätt inte tydliggör för spelarna vad som gäller i olika situationer. 

Konflikter mellan ledarna ses som ett problem som kan få långtgående följder för laget. 

Vidare menar idrottsgruppen att en oklar ledarroll kan påverka beslutsfattandet negativt 

då ingen av ledarna vill fatta beslut, utan hänvisar till varandra och tvekar. 

Idrottsgruppens inställning till konkurrens mellan ledarna tycks vara att den ofta är 

negativ och kan leda till att en ledare känner sig underlägsen den andre. Några anser dock 

att en viss grad av konkurrens kan resultera i att ledarna sporrar varandra till att bli en 

bättre ledare. 
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Jämförelse mellan arbetsliv och idrott  

Gemensamt för de båda grupperna är att de i sina svar hävdar att tydlig arbetsfördelning 

och bra kommunikation mellan ledarna är nödvändiga förutsättningar för att ett delat 

ledarskap skall kunna tillämpas på ett effektivt sätt. Båda grupper menar att det delade 

ledarskapet kan generera dubbel kunskap som kan underlätta beslutsfattandet. 

Gemensamt för grupperna är också tron på att den möjlighet för ledarna att bolla tankar 

och idéer mellan sig, som det delade ledarskapet medför, ger ledarna en viss avlastning 

och kan göra att bättre genomtänkta beslut fattas. Något som båda grupperna uttrycker 

som negativa följder av ett delat ledarskap är risken att ledarna förmedlar olika budskap, 

vilket kan förvirra de anställda/spelarna. Bägge grupperna tror också att ett delat 

ledarskap kan medföra merarbete för ledarna om de inte är samspelta eller kan 

kommunicera på ett effektivt sätt. Gemensamt för de båda grupperna är också deras 

uppfattning att det delade ledarskapet kan medföra konkurrens mellan ledarna, vilket kan 

vara bra, om det leder till att ledarna sporrar varandra, eller negativt om det medför att en 

ledare kommer i underläge. Idrottsgruppen fokuserar mycket på hur förhållandet mellan 

ledarna fungerar i det delade ledarskapet, medan arbetsgruppen mer resonerar kring 

ledarnas förhållande till gruppen de skall leda. En annan skillnad mellan grupperna är att 

deltagarna i idrottsgruppen, när de resonerar, ofta utgår från hur laget påverkas av det 

delade ledarskapet, medan arbetslivsgruppen har som utgångspunkt hur resultat och 

beslutsfattande i det delade ledarskapet påverkar verksamheten.  

 

5.5 Implementering 

 

För att få ytterligare en infallsvinkel på intervjupersonernas inställning/attityd till delat 

ledarskap valde vi att formulera en fråga kring vad en verksamhet/organisation bör tänka 

på då ett delat ledarskap ska implementeras. 

 

Arbetslivet 

Förutsättningarna för ett delat ledarskap, anser flertalet i arbetslivsgruppen, är att båda 

ledarna är nya. Deltagaren tror inte att det hade fungerat om en person sedan tidigare är 

inarbetad i ledarrollen. Deltagarna tror att det kan vara svårt att bryta det invanda mönster 



 27

som då redan existerar mellan ledare och anställda. Ledarna måste matcha varandra, både 

på det personliga och på det kunskapsmässiga planet för att det delade ledarskapet skall 

fylla en funktion. Arbetslivsgruppen svarade frekvent med att tydlig arbetsfördelning, 

både uppåt och neråt i organisationen, är ett måste. För att få fram denna roll- och 

arbetsfördelning anser deltagarna att de anställda bör få tydlig information om vad de två 

ledarna står för, deras filosofi och grundtankar kring verksamheten och ledarskapet. 

Deltagarna anser att båda ledarna bör vara införstådda med verksamhetens helhet. För att 

uppnå detta helhetstänkande har några av deltagarna en önskan om att utbildning skall 

ges både till ledarna och i vissa fall även till de anställda. Denna önskan grundade sig på 

att man genom utbildning kan få ökad förståelse för innebörden av det delade 

ledarskapet. Arbetslivsgruppen poängterar även behovet av tid vid en implementering av 

ett delat ledarskap. De hade tankar om att det förmodligen är en lång inkörningsperiod 

eftersom anställda och ledarna själva inte är vana vid en delad ledarskapsfunktion. 

Kommunikation, ärlighet och tydlighet är viktiga beståndsdelar i implementerings 

processen av ett delat ledarskap för att skapa ett bra förtroende mellan de anställda och 

ledarna.  

 

Idrott 

Förutsättningarna för ett delat ledarskap är även för idrottsgruppen behovet av tydlig 

information om roll- och arbetsfördelningen. Tydlighet och rakhet bör, enligt 

idrottsgruppen, vara en självklarhet vid implementeringen. Ledarna bör känna varandra 

väl och ha förtroende för varandra. Ledarna skall båda vara nya på ledarskapspositionen 

för att undvika gamla mönster och öka förutsättningarna för att finna nya lösningar. 

Idrottsgruppen svarar även att bemötandet av truppen är betydelsefullt. Redan i 

inledningsfasen av det delade ledarskapet är det viktigt att båda ledarna pratar lika 

mycket inför laget. Deltagarna anser också att ledarna skall vara tydliga i sin information 

om att de gör detta tillsammans och att alla beslut tas gemensamt. 

 

Jämförelse mellan arbetsliv och idrott 

De två grupperna hade flertalet gemensamma svar gällande vad man bör tänka på vid 

implementeringen av ett delat ledarskap i en organisation/verksamhet. Tydlig roll- och 
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arbetsfördelning samt att kommunikationen bör vara rak, ärlig och tydlig, var 

återkommande svar hos de båda grupperna. Det finns dock någon mindre skillnad mellan 

de två gruppernas svar. Idrottsgruppen talade mer frekvent om hur ledarna bör tala och 

bemöta truppen medan arbetslivsgruppen resonerade kring behovet av tid och utbildning 

vid implementeringen av det delade ledarskapet.  

 

5.6 Inställning till ett delat ledarskap ur ett åldersperspektiv 

 

I det empiriska materialet kan man finna vissa skillnader i förhållandet ålder och 

inställning/attityd till ett delat ledarskap. Man kan se en förhållandevis tydlig gräns hos 

dem som är födda 1975 och tidigare i förhållande till de som är födda senare än 1975. 

Många gånger talar de äldre intervjupersonerna om att de kan se många positiva sidor 

med delat ledarskap fast om de fick välja hade de valt ett enkelt ledarskap. De tror själva 

att det beror på att de är vana vid ett enkelt ledarskap och att det hade varit svårt att 

anpassa sig till ett delat ledarskap. Den yngre delen av försökspersonerna kan också se 

flertalet positiva sidor med ett delat ledarskap fast denna grupp är mer öppen och villig 

att pröva på. De yngre, som är skeptiska till ett delat ledarskap, har oftast en negativ 

upplevelse av delat ledarskap bakom sig. Fast även de som har en negativ upplevelse 

bakom sig kan se möjligheterna med ett delat ledarskap bara de rätta förutsättningarna 

finns. 

 

5.7 Inställningen till ett delat ledarskap ur ett genusperspektiv 

 

Det empiriska materialet visar inte några större skillnader i inställning till ett delat 

ledarskap mellan man och kvinna. Dock kan man se vissa skillnader då man talar om 

möjliga lösningar med hjälp av ett delat ledarskap. Flertalet kvinnor både inom idrotten 

och arbetslivet, ser det delade ledarskapet som en möjlighet för kvinnor som vill göra 

karriär och samtidigt föda barn. Med hjälp av ett delat ledarskap kan man arbeta deltid. 

Ytterligare ett genusperspektiv berördes i intervjuerna. I detta fall var det både män och 

kvinnor som talade om denna infallsvinkel, ett delat ledarskap mellan en man och en 

kvinna anser deltagarna vara en möjlig och bra lösning. Undersökningsdeltagarna tror att 
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man som ett ledarpar, bestående av en man och en kvinna, kan få ett bredare och mer 

övergripande ledarskap. 
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6. Diskussion  

 

Uppsatsens syfte är att jämföra inställningen till ett delat ledarskap mellan idrottare och 

personer i projektorganisationer. De problemformuleringar vi utgått ifrån då vi 

formulerade vårt syfte är; finns de några likheter/skillnader i inställningen mellan de två 

grupperna till ett delat ledarskap? Kan man, genom att kartlägga den existerande 

inställningen/attityden till ett delat ledarskap, öka förståelsen för de problem som uppstår 

och göra dem mer förutsägbara, både i verksamhet med befintligt delat ledarskap och vid 

en implementeringsfas av ett delat ledarskap?  

 

Vi har genomfört tjugofyra kvalitativa djupintervjuer med tolv idrottare och tolv personer 

inom arbetslivet jämt fördelade på de två könen. I denna diskussion kommer vi att koppla 

analysen av det empiriska materialet till The Multidimensional Model of Leadership, 

vilken har varit utgångspunkt för vår intervjuguide.  

 

Något vi märkte vid intervjutillfällena var att deltagarna, i många fall, resonerade kring 

och spekulerade i delat ledarskap under själva intervjun. Vi tror att detta beror på att delat 

ledarskap som begrepp är förhållandevis nytt. Våra frågor gav intervjupersonerna nya 

tankar och infallsvinklar. Som resultat av detta har vi vid intervjusammanställningen 

noterat att en och samma person i olika delar av intervjun kan se ett och samma ämne ur 

en mängd olika perspektiv, vilket i vissa fall har lett till att de talat emot sig själva. 

 

6.1 Förutsättningar för ett delat ledarskap 

 

Utifrån vår undersökning av arbetslivsgruppen och idrottsgruppen har vi kunnat kartlägga 

några grundläggande förutsättningar som båda grupperna efterfrågade för att ett delat 

ledarskap skall kunna fungera. Grupperna anser att roll- och arbetsfördelningen mellan 

ledarna skall vara tydlig både för ledarna själva och för omgivningen för att ett delat 

ledarskap skall fungera. Ledarna bör komplettera varandra för att kunna se verksamheten 

ur olika perspektiv och på så sätt få fler infallsvinklar på problem och beslutsfattande. 
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”Funkar ledarskapet kan man ha ett bra förtroende för ledarna. Detta är väldigt 

beroende av att arbetsfördelningen är tydlig.” / D  

 

”Man kan inte vara bra på allt och det är jättebra om man kan komplettera varandra. 

Det måste vara en tydlig arbetsfördelning för att kommunikationen skall fungera.”/  B 

 

”Det är bra om ledarna kan avlasta och bolla med varandra.”/ O 

 

”Tydlig roll- och arbetsfördelning underlättar för ledarna och ger dem fler 

infallsvinklar.”/  Y 

 

 En förutsättning för ett delat ledarskap är att ledarna kan kommunicera effektivt med 

varandra. Deltagarna anser att bra kommunikation mellan ledarna resulterar i att de kan 

avlasta varandra och ”bolla” idéer och beslut. 

 

6.2 Likheter och skillnader mellan grupperna 

 

Intervjudeltagarna efterfrågar olika typer av ledarskap beroende av situationen. Holmberg 

& Söderlind (2004) uttrycker att allmänheten har inställningen att ett delat ledarskap 

fördröjer och komplicerar beslutsfattande. Arbetslivsgruppen anser att ett delat ledarskap 

är att föredra då ledarna har tid att bolla och utbyta tankar med varandra exempelvis vid 

planering och i en expansionsfas. Däremot verkar de föredra ett enkelt ledarskap i 

situationer då snabba beslut måste fattas.  

 

”Jag tror att beslutsprocessen blir mer utdragen och tar längre tid vid ett delat 

ledarskap.”/ G 

 

”Delat ledarskap är negativt om man är på möte och måste fatta snabba beslut.” /H 

 

De anser att man då inte har tid för gemensam reflektion och att ett delat ledarskap i 

dessa situationer endast försvårar beslutsfattandet. Idrottsgruppen anser att det kan vara 
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bra med ett delat ledarskap eftersom ledarna tillsammans får en bättre överblick av 

situationen och korrekta beslut kan fattas även om tidspressen är stor, exempelvis under 

match.  

 

”Det är bra med delat ledarskap vid matchtillfällen. Om den ena tränaren missar något 

kanske den andre ser det.”/  M 

 

”I vissa stressiga situationer är det bra att man är två, den ena kanske låser sig.”/ O 

 

”Bra med delat ledarskap vid matchtillfällen då en tränare kan hålla sig lugn.”/  P 

 

Anledningen till denna skillnad tror vi kan vara att, idrottsgruppen direkt ser resultatet av 

det beslut som fattas exempelvis i matchsammanhang, medan arbetslivsgruppen inte alla 

gånger har möjlighet att se sammanhanget och slutresultatet av beslutet. Detta påverkar 

deras inställning till ett delat ledarskap i tidspressade situationer.  

 

Båda grupperna anser att det är fördelaktigt med delat ledarskap då kommunikationen 

mellan ledarna fungerar och det finns en tydlig arbetsfördelning. Andra förutsättningar 

för att ett delat ledarskap skall fungera väl är, enligt idrottarna, att ledarna har samma 

målsättning, är bestämda och visar enad front gentemot truppen och omvärlden.  

 

”Tränarna måste tycka gemensamt inför gruppen.”/ N 

 

”För att skapa förtroende måste tränarna vara enade, även om de inte är det måste de 

komma överens och köra på samma bana.”/  R 

  

Holmberg & Söderlind (2004) talar om att ett delat ledarskap kan medföra otydlighet 

gentemot medarbetarna, vilket kan leda till olika budskap från de två ledarna. 

Intervjudeltagarna speglade denna oro i sina svar.  

 

”Delat ledarskap kan leda till olika budskap.”/ I 
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”Olika åsikter och olika syn på saker kan leda till att det blir konflikt mellan ledarna och 

att vi spelare inte vet vad som gäller.”/ O 

 

 Brister kommunikationen mellan ledarna reduceras förtroendet och idrottarnas prestation 

och tillfredsställelse minskar. Ledarna uppnår i dessa situationer troligen bara det för 

situationen nödvändiga beteendet.  

 

Båda grupperna anser att ett delat ledarskap kan vara positivt då ledarna kan bolla tankar 

och idéer med varandra, vilket leder till nya lösningar och genomtänkta beslut. Det 

delade ledarskapet avlastar ledarna från yttre press. 

 

”Ett delat ledarskap medför genomtänkta beslut och konkreta lösningar.”/ G 

 

”Verksamheten ses från fler synvinklar om det finns fler chefer.”/ L 

 

”Tränarna kan avlasta varandra och bolla idéer med varandra.”/ O 

 

”Om det är två ledare minskar pressen på tränarna.”/ R 

 

Båda grupperna menade att konkurrens i ledarrollen både kunde vara positivt och negativ 

för verksamheten. Konkurrensen kan innebära att ledarna sporrar varandra, dock finns en 

risk för att en av ledarna hamnar i underläge.  

 

”Jag tror att det finns risk för konkurrens i ledarrollen och att det beror helt på 

individerna. Det kan skärpa ledarna men det finns ju en risk för att den ena favoriseras 

från högre instans och då mister den andre ledaren sin pondus.”/ F 

 

”Om det finns konkurrens mellan ledarna, kan det innebära att de inte är lika 

förhandlingsbenägna och inte öppna för varandras förslag.”/ C 
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”Det finns risk att en tränare blir ”överkörd” av den andre och att spelarna tappar 

förtroendet för denna.”/ P 

 

Gruppernas förmåga att se för- och nackdelar med ett delat ledarskap i situationer utanför 

den egna organisationen skilde sig markant. Arbetslivsgruppen hade en god förmåga att 

se för- och nackdelar med delat ledarskap utanför den egna verksamheten. 

 

”Delat ledarskap passar framförallt inom lagsport.”/ D 

 

”Jag tror att delat ledarskap är bra inom dagen skolor, idrott och dagis.”/ B 

 

”Jag tror att det kan vara bra i stora företag, ledarna kan fånga upp varandra.”/ F 

 

”Jag kan se att ett delat ledarskap skulle fungera bra inom sjukvården och 

polisväsendet.”/ I 

 

Flera av de intervjupersoner som hade en negativ inställning till delat ledarskap i den 

egna verksamheten kunde se fördelarna inom, i första hand, idrotten men även inom 

andra verksamheter såsom inom politiken och den offentliga sektorn. Arbetslivsgruppen 

kunde se kopplingarna mellan situation, ledare, anställda/idrottare och koppla samman 

dessa till vilket ledarbeteende situationen kräver, även utanför den egna verksamheten. 

Idrottsgruppen kunde göra dessa kopplingar inom den egna idrotten, dock hade de väldigt 

svårt för att reflektera över det delade ledarskapet i andra verksamheter. Jämför man 

förmågan att komma med idéer och lösningar till olika typer av delat ledarskap inom den 

egna verksamheten hade idrottsgruppen en bättre förmåga att komma med konkreta 

förslag än arbetslivsgruppen.  

 

”Två tränare kanske kan vara bra om en har hand om ”peppningen” och den andre 

ansvarar för allt taktiksnack.”/ U 
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”Jag tror att det hade varit bra att dela på ledarskapet exempelvis vid match, en coachar 

i underläge och den andre i överläge.”/ X  

 

Idrottsgruppens förmåga att komma med egna lösningar kan var ett resultat av att de 

känner en vi-känsla och att alla känner ett ansvar och intresse för att vara med och 

förändra och förbättra. Idrottsgruppen tror att ledare som kan nå alla individer även kan 

skapa en känsla av sammanhållning grundad på den förståelse ledaren har för varje 

individ.  

 

”Känner tränaren  alla spelares personligheter, kan han lättare se till allas behov och på 

så sätt mår alla bra.”/ V 

 

Arbetslivsgruppen ställer inte samma krav på ledaren vad gäller dennes förmåga att 

svetsa samman gruppen. Vi-känslan nämns inte av arbetslivsgruppen, istället fokuserar 

denna grupp på ledarens förmåga att delegera och ta vara på den kunskap som finns i 

verksamheten. Arbetslivsgruppen anser att delegering är ett alternativ till det delade 

ledarskapet. 

 

”Idag är det inte viktigt att vara chef utan man ska vara ledare, vilket innebär att 

delegera ansvar.”/ C 

 

Gemensamt för båda grupperna är att de poängterar vikten av ledarens förmåga att vara 

lyhörd. Båda grupperna kopplar egenskapen lyhördhet till delat ledarskap. De associerar 

lyhördhet med ledare som både kan kommunicera med sin jämställde ledarkollega och 

med de anställda/idrottarna.  

 

I vår analys finner vi skillnader mellan de två gruppernas inställning till vad de som 

enskilda individer vill ha för utbyte av och förhållande till ledaren. Det ledarbeteende 

idrottarna föredrar innefattar både ledarens förmåga att etablera personligt förhållande till 

individer i laget samt greppa över hela truppen. Arbetslivsgruppen strävar inte i samma 

omfattning efter att etablera personlig kontakt med ledaren. Får personerna i 
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idrottsgruppen inte den individuella bekräftelse som de söker minskar prestationen och 

tillfredsställelsen. Idrottarna talade upprepade gånger om att personkemin måste stämma 

mellan spelare och tränare.  

 

”Bra med delat ledarskap eftersom man kan välja vem man vill prata med. Ibland 

fungerar man inte tillsammans. Det är lättare att prata med någon om personkemin 

stämmer.”/ N 

 

”Om jag hade fått välja, tror jag att jag hade valt delat ledarskap eftersom den ena 

tränare kanske inte gillar min spelstil.”/ R 

 

Vi utläser av svaren att det kan innebära att man inte får spela då personkemin inte 

stämmer. Vi uppfattar dessa svar som att två ledare minimerar risken för att personkemin 

påverkar val av spelare. Vid delat ledarskap blir prestationerna på plan avgörande för om 

man får spela eller ej. Att det skiljer sig mellan idrottsgruppen och arbetslivsgruppen i 

deras strävan efter personlig kontakt med ledarna menar vi beror på idrottarnas osäkra 

förhållande kring huruvida de skall få speltid eller inte. I arbetslivet finns 

anställningsavtal, kollektivavtal, policys och regler som skapar viss trygghet för 

arbetstagare. Fastän arbetsmarkanden inte är säker idag finns arbetsrättsliga regler som 

reglerar anställningsförhållanden och man kan inte i samma utsträckning som inom 

idrottsvärlden bli tvungen att avsluta sin karriär p.g.a. skada eller ålder. Vi tror att 

idrottsgruppen ser ett delat ledarskap som en säkerhet för att inte bli felbedömd och 

bortplockad. 

 

Idrottsgruppen resonerar kring hur förhållandet mellan ledarna fungerar i det delade 

ledarskapet, medan arbetsgruppen mer fokuserar på ledarnas förhållande till gruppen de 

skall leda. Ytterligare en skillnad mellan grupperna är att deltagarna i idrottsgruppen, när 

de resonerar, ofta utgår från hur laget påverkas av det delade ledarskapet, medan 

arbetslivsgruppen har som utgångspunkt hur resultat och beslutsfattande i verksamheten 

påverkas av det delade ledarskapt. Skillnaden kan bero på att idrottarna ser ledarna som 
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en viktig del av gruppen. Idrottarna är rädda för att slitningar mellan ledarna ska påverka 

hela laget.  

 

”Om tränarna börjar bråka påverkar det hela laget, det blir katastrof.”/ M 

 

”Det krävs mycket planering och att tränarna är väl förberedda både inför träning och 

match. Om de ska diskutera inför oss skapar det osäkerhet inför truppen.”/  Q 

 

Arbetslivsgruppen reflekterar inte över detta och önskar bara en tydlig kommunikation 

från ledaren. Gällande kommunikationsvägarna mellan ledare-ledare och ledare-grupp 

talar dock båda grupperna om risken för olika budskap vid ett delat ledarskap.  

 

”Det finns risk för dubbla budskap om kommunikationen inte fungerar mellan ledarna.”/ 

D 

 

”Tilliten kan bli sämre när det är flera chefer, eftersom risken för dubbla budskap 

ökar.”/ L 

 

”Om inte tränarna drar åt samma håll kan de ge dubbla budskap och det skadar hela 

truppen.”/ Q 

 

Båda grupperna tror att olika budskap från de två ledarna påverkar de 

anställdas/idrottarnas resultat och tillfredsställelse samtidigt som tilliten till ledarna 

försämras. Vi finner ett starkt samband mellan kommunikation, tillit och prestation. 

 

Både arbetslivsgruppen och idrottsgruppen efterfrågar tydlig roll- och arbetsfördelning 

vid införandet av ett delat ledarskap i en verksamhet.  

 

”Det måste vara en tydlig arbetsfördelning om kommunikationen ska kunna fungera.”/ B 
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”Vid införandet av ett delat ledarskap tror jag att tränarna måste vara tydliga med att, vi 

gör det här ihop, och att alla beslut tas tillsammans.”/ R 

 

”Delat ledarskap kan vara negativt om rollerna inte är klara, ledarna hänvisar till 

varandra och ingen vill ta något beslut.”/  J 

 

”Dålig kommunikation mellan ledarna kan innebära att sakerna hamnar mellan 

stolarna.”/ F 

 

Vi finner dock en skillnad mellan grupperna då de får beskriva vad som är viktigt i själva 

implementeringsfasen av ett delat ledarskap. Arbetslivsgruppen talar om behov av tid och 

utbildning medan idrottsgruppen lade större vikt vid hur ledarna bemöter och förhåller sig 

till gruppen. 

 

6.3 Vidare reflektioner 

 

Vi anser oss genom denna undersökning ha lyckats kartlägga vilka likheter och skillnader 

som finns i inställningen/attityden till delat ledarskap hos de två grupperna. Vi tror även 

att man med hjälp av denna undersökning kan förutse och reducera eventuella hinder och 

problem i samband med införande av ett delat ledarskap i en verksamhet. 

  

Efterhand som vi arbetat med denna uppsats har vi insett bredden av ämnet. Vår analys 

av inställning till delat ledarskap kan ligga till grund för vidare undersökningar eftersom 

den enkelt kan utvidgas till att omfatta även andra infallsvinkar på samma ämne. Troligen 

krävs ett större intervjuunderlag för att nå mer konkreta resultat. Vi såg mönster som 

hade samband med andra faktorer, såsom ålder och köns påverkan på inställningen till ett 

delat ledarskap. Att vi valt att göra vår undersökning så bred kan vara ett hinder för att 

ringa in och konkretisera undersökningsresultatet. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

Allmän information  
• Är det OK för dig att vi spelar in denna intervjun? 
• Vi vill undersöka inställningen till ett delat ledarskap i arbetslivet/inom idrotten.  
• Utveckla ämnet och tala om: bakgrund, hur samhället ser ut idag och ev. framtid. 
• Definition av vad delat ledarskap är: 
 

Kartläggning av personen 
• Notera kön 
• Födelseår? 
• Arbetsuppgift/position i laget? 
• Hur länge har du haft denna arbetsuppgift/position i laget? 
• Tidigare arbetsuppgift/position? 
• Har du haft någon typ av ledarroll? 
• Har du någon typ av ledarroll i något annat sammanhang/verksamhet? 
 

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”. 
 

 
Är du bekant med uttrycket ”delat ledarskap”? 

• Har du erfarenhet av delat ledarskap sen tidigare? 
• Om ja, i vilket sammanhang? 
• Om nej, har du hört ”delat ledarskap” tidigare? 
• Om ja, när och på vilket sätt? 
• Om nej, vi ger exempel på förbundskaptenerna i fotboll. 

 
 
Vad anser du, med utgångspunkt från din situation dvs. arbetslivet/idrotten , om ett 
delat ledarskap, positivt/negativt? 

• Vilka egenskaper behövs hos den person som är din ledare/chef i dag? 
• Fordras det en eller två ledare för att täcka de ledaregenskaper som krävs? 
• Fordras det en eller två ledare för att täcka det kompetenskrav som krävs? 
• Kan du nämna en situation där det är till fördel med delat ledarskap?  
• ...finns det fler? 
• Kan du nämna någon situation där det är till nackdel med delat ledarskap? ...finns det 

fler? 
• Underlättar eller försvårar ett delat ledarskap ditt förtroende till ledaren/ledarna? 
• Finns det någon nackdel med kommunikationsvägarna vid ett delat ledarskap?  
• Finns det någon fördel med kommunikationsvägarna vid ett delat ledarskap?  
• Vad krävs av ledarna för att inte ge olika budskap? 



• Tror du att det finns risk för konkurrens i ledarrollen? Är det på gott eller ont?  
• Vad ser du som positivt med ett delat ledarskap? 
• Vad ser du som negativt med ett delat ledarskap? 

 
 

 
Om du hade haft möjligheten att välja mellan ett enkelt eller delat ledarskap, vad hade 
du valt (i den organisation du befinner dig idag)? 
 
 
Om du var ledare för den verksamhet du befinner dig idag och haft möjlighet att välja, 
hade du då valt att vara ensam ledare eller hade du valt att dela ledarskapet? 
• Utveckla? 
 
Om ett delat ledarskap skulle införas i din organisation/verksamhet/lag vad anser du att 
man bör tänka på vid implementeringen (förklara detta ord, ge exempel)? 
 
Kan du se någon annan situation/organisation/verksamhet (utan för din egen) där ett 
delat ledarskap kan vara att föredra? 
 
Har du några andra funderingar kring delat ledarskap? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Bilaga 2 - Intervjudeltagare 
 
 
Intervjuperson A 

Man, 57 år, arbetar på ett stort tjänsteföretag med quality management. Har tidigare varit 

arbetsledare för större och mindre grupper i ungefär tio till elva år. De sista två åren var de två 

som delade ledarskapet för ca hundra personer. Ser föräldraskapet som ett delat ledarskap.  

Intervjuperson B 

Kvinna, 59 år, arbetar med visst ansvar för återförsäljning vid kundtjänst på ett stort 

tjänsteföretag. Har tidigare varit ledare i andra typer av arbetsgrupper. Har läst om delat 

ledarskap fast aldrig själv upplevt det. 

Intervjuperson C 

Man, 28 år, arbetar inom restaurang. Har tidigare studerat. Har erfarenhet av ledarskap sedan 

värnplikten och som idrottsledare inom badminton. Delat ledarskap är ett nytt begrepp för 

intervjuperson C. 

Intervjuperson D 

Kvinna, 28 år, arbetar inom restaurang. Har tidigare arbetet som platschef inom samma 

företag. Har även fungerat som idrottstränare inom handboll. Har hört om delat ledarskap i 

idrottssammanhang. 

Intervjuperson E 

Man, 32 år, arbetar på ett IT- företag som AD, vilket innebär ansvar för allt grafiskt material. 

Har tidigare arbetat som turistguide och platschef på ett turistföretag. Har ingen erfarenhet av 

delat ledarskap. 

Intervjuperson F 

Kvinna, 27 år, arbetar på ett IT-företag som AD-assistent. Har tidigare studerat och arbetat 

som skiftledare i en restaurangkedja. Har erfarenhet av delat ledarskap från idrotten. 

Intervjuperson G 

Man, 25 år, driver idag tillsammans med en annan person ett nystartat IT-företag. Har tidigare 

studerat och har erfarenhet av ledarskap från idrotten. Har endast hört om delat ledarskap i 

idrottssammanhang. 

Intervjuperson H 

Kvinna, 25 år, driver tillsammans med en annan person ett nystartat IT-företag. Har tidigare 

studerat och arbetet som lärarvikarie. Har läst om delat ledarskap i media då det berört både 

arbetsliv och idrott. 

Intervjuperson I 



Man, 54 år, arbetar som sektionschef inom en avdelning för produktion. Har arbetat sig upp 

från maskinoperatör till den chefsposition han haft i många år nu. Har även varit facklig 

ordförande, suttit i styrelser och varit ledare inom idrott. Många funderingar kring vad delat 

ledarskap är och drog spontant paralleller mellan arbetsliv och idrott. 

Intervjuperson J 

Kvinna, 41 år arbetar med reklamationsfrågor på ett större produktionsföretag. Har inte haft 

någon ledarroll tidigare. 

Intervjuperson K 

Man, 57 år, arbetar som montör och testare och har tidigare haft ledarskaproll. Har bara hört 

om delat ledarskap fast har aldrig själv upplevt det, tror på det inom idrotten. 

Intervjuperson L  

Kvinna, 46 år, arbetar som montör och har tidigare varit förstamontör. Har ingen erfarenhet av 

delat ledarskap sen tidigare, har läst om det inom idrotten. 

Intervjuperson M 

Man, 24 år, spelar handboll och har positionen högerkant och ibland nio meter. Hade visst 

ledarskap när han spelade som junior och har aldrig hört begreppet delat ledarskap tidigare. 

Intervjuperson N 

Man, 25 år, spelar handboll och har position kantspelare. Har arbetet som ungdomsledare 

inom handboll. Har upplevt delat ledarskap under kortare perioder och har även läst om delat 

ledarskap i media exempelvis förbundskaptenerna i fotboll. 

Intervjuperson O 

Kvinna, 27 år, spelar handboll och har positionen mittsexa, har tidigare spelat på de flesta 

positionerna. Är lagkapten och har även varit flicktränare inom handboll. Har hört begreppet 

delat ledarskap tidigare och ser hjälptränare som en typ av delat ledarskap. 

Intervjuperson P 

Kvinna, 23 år, spelar handboll och har positionen vänster nia och nio meter och har haft denna 

position länge. Har tidigare varit ledare på idrottsläger för ungdomar och arbetat som dagis- 

och lärarvikarie. Har läst om delat ledarskap och även upplevt olika typer av delat ledarskap.  

Intervjuperson Q 

Man, 22 år, spelar fotboll och har sin position på mittfältet. Har tidigare spelat som back. Har 

inte haft någon direkt ledarroll tidigare men anser sig själv vara den typ av person som gärna 

tar den informella ledarrollen. Spelade under delat ledarskap förra säsongen.  

Intervjuperson R 



Man, 24 år, spelar fotboll och har sin position på mittfältet. Har tidigare spelat som back. 

Spelade under delat ledarskap förra säsongen, har även läst om delat ledarskap och hur det 

fungerar i USA.  

Intervjuperson S 

Kvinna, 24 år, spelar fotboll som back. Är utbildad lärare och har därifrån erfarenhet av 

ledarskap. Har läst om delat ledarskap och ser hjälptränaren som en typ av delat ledarskap.  

Intervjuperson T 

Kvinna, 34 år, spelar som back. Är lagkapten för sitt lag. Har inte någon erfarenhet av delat 

ledarskap. 

Intervjuperson U 

Man, 29 år, spelar volleyboll, har position passare. Har arbetat som ungdomsledare inom 

idrott.  Har ingen erfarenhet av delat ledarskap, har dock hört om andra idrotter där delat 

ledarskap har använts. 

Intervjuperson V 

Man, 25 år, spelar volleyboll, har position passare. Inga tidigare ledarerfarenheter. Har inte 

reflekterat över begreppet delat ledarskap tidigare. 

Intervjuperson X 

Kvinna, 22 år, spelar volleyboll och har position passare. Var lagkapten när hon spelade i 

ungdomslaget och ser sig själv som ledare i framtiden. Har hört talas om det delade 

ledarskapet i fotbollslandslaget. 

Intervjuperson V 

Kvinna, 25 år, spelar volleyboll och har växlande position. Har ingen tidigare erfarenhet av 

delat ledarskap, har läst om delat ledarskap i massmedia. 

 



Bilaga 3 – Exempel på intervjusammanställning 

 

A. 
 

Kartläggning av personen 
 
Kön 
Man 
Födelseår 
1947 
Nuvarande uppgift/position 
 Quality Management. Kvalitetsansvarig mot ett fåtal stora kunder. Ansvarig för den service 
de får. Har haft denna position i sex år. Stort kundansvar, en typ av informell ledare, allt 
ansvar mot kunden men inget organisatoriskt ledarskap. Samordnar efter kundens behov av 
hjälp, vilket innebär att använda sig av många olika kompetenser inom företaget fast ingen 
direkt ”under” sig. 
Tidigare uppgift/position  
Ev. tidigare ledarroll 
Tidigare varit arbetsledare för större och mindre grupper i tio till elva år. Det sista två åren var 
vi två som delade ledarskapet med ungefär hundra personer att leda. 
Ledare i annat sammanhang 
Tonårsförälder. 
 

Om ”delat ledarskap”, positivt/negativt 
 

Ledaregenskaper 
Lyhörd, bra på att lyssna på enskilda individer. En grupp är alltid ett antal individer. Att 
kunna se hur var individ fungerar, alla har olika och personliga mål. En del är ute efter karriär 
och andra ha bra jobb och lön. Att klassificera individerna t.ex. är de ensamvargar eller 
fungerar de bra i grupp. Försöka identifiera vilken typ av person de olika individerna är som 
ingår i gruppen. Genom att prata med dem och se hur de fungerar som person. Vad är deras 
mål, och vad kräver vad individ för att de ska göra ett bra jobb. Att många verksamheter idag 
har börjat använda sig av ledare istället för chef är en tydlig indikation. Den ”gamla” ledaren 
som visste svar på alla frågor inom det kompetensområdet, den chef finns inte idag. Samhället 
är föränderligt och den som är ledare idag har som uppgift att sätta ihop och kunna utnyttja 
den kompetens som finns för att tillsammans sedan kunna lösa uppgiften. Alla inom gruppen 
har vars ett kompetensområde. 
Situationsanpassat 
Tillit 
Det är så nytt med delat ledarskap och det är så inkört i verksamheter att det bara ska finnas 
en ledare så det kan skapa viss förvirring när man delar ledarskapet.  



Kommunikationsvägar 
Bra kommunikation kan vara till fördel om man ska leda en stor grupp. Med ett delat 
ledarskap innebär det att det blir två individer som är tillgängliga för gruppen. Lättare att få 
tag i ledaren när man behöver diskutera något. Men ska man vara två ledare bör man nog 
geografiskt sitta på samma ställe. Den dagliga kontakten mellan ledarna är viktig och med 
detta minskar man risken för att de anställda ska spela ut den ena ledaren mot den andra. 
Konkurrens i ledarrollen 
Det finns helt klart! Det kan vara både positivt och negativt. Har man klart definierat vem som 
för vad i ledarrollen då har man egentligen tagit bort risken för konkurrensen men om man 
inte har tydlig delning, eller något som hamnare i den såkallade ”gråzonen” och den ena då är 
så att han/hon gärna är väldigt framåt och vill visa sig uppåt i organisationen då tar han gärna 
ärenden som slår uppåt. Och den andra kanske håller en lägre profil, resultatet blir att den som 
visar sig uppåt framstår som ledaren.  
Positivt med delat ledarskap 
Negativet med delat ledarskap 
Det krävs enormt många förutsättningar för att ett delat ledarskap skall fungera och min 
personliga erfarenhet av detta är mest negativa.  
Positivt:  
Att vara ledare är väldigt ensamt och om man har ansvaret för att gruppen skall ha en viss 
kompetens och en viss kapacitet är det viktigt att vid anställningstillfället, rekryterings 
situationen, då är det bra att vara två. En människa hör en ska medan den andra hör något 
annat. Kan man dela på detta ansvar är det jätte bra.  
Negativt:  
När jag läste definitionen…”tar lika stort ansvar, har lika stort inflytande på beslutsfattande”. 
Det är lätt att en av de två tar för sig när det kommer till att bestämma och har svårt att 
kommunicera med den andre. Det ska vara tydligt vem som gör vad. Arbetsfördelning! 
Kombinationen av bra kommunikation och tydligt arbetsfördelning är mycket viktig. 
Underlättar eller försvårar ett delat ledarskap för de anställda? 
Jag är färgad av mina egna erfarenheter och det var en negativ upplevelse. Vi hade inte tydligt 
nog definierat vem som gjorde vad. De anställda kunde vara vilse, vilket självklart var vårt fel 
som inte hade gett dem den informationen. Men detta utnyttjades och fick dem ett nej av den 
ena kunde de få ett ja från den andre. 
 
Vad föredras, enkelt eller delat ledarskap?  
 
Föreställningen av vad man själv hade valt om man var i ledande position, enkelt/delat 
ledarskap 
Jag är nog för gammal…hahaha… men jag ser det mycket enklare med enkelt ledarskap. För 
att exakt veta vem jag ska vända mig till. Om jag själv hade varit ledare hade jag valt att vara 
ensam. Det finns ju så många olika sätt att leda och jag anser att man kan delegera vissa 
ledaruppgifter och på så sätt minska arbetsbördan 
 



Implementering 
Tydlig arbetsfördelningen. Tydlig både uppåt i organisationen och neråt. Med ett delat 
ledarskap ökar antalet ”gränssnitt”, antalet kommunikationsvägar ökar och där med en risk.  
 
Annan situation/organisation/verksamhet      
Populärt att ha olika grader av delat ledarskap inom idrottsvärlden. Men ofta är det ändå så att 
en ofta har det övergripande ledarskapet. 
 
Övriga funderingar    
Det ska vara två ledare som kompletterar varandra och arbetar bra ihop. Det är en svår uppgift 
att plocka ut dessa två. De får inte vara allt för lika. Man måste gå under huden på dessa två 
individerna. Det finns tillexempel män som inta kan tänka sig att stå på samma nivå som en 
kvinna. Men om det ska vara ett delat ledarskap är förslag till arbetsfördelningen följande. En 
ansvarar för personalfrågor och den andra står för vad gruppen ska prestera för företaget. 
Alltså, en står för den ”mjuka” sidan och en för den ”hårda” konkreta fakta sidan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


