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Sammanfattning: Forskning kring delat ledarskap är begränsad, men arbetssättet blir allt           
vanligare. I dagens föränderliga samhälle som medför höga krav på chefer har det resulterat i               
att fler och fler chefer väljer att dela på ledarskapet. För ett fungerande delat ledarskap är                
samarbete en avgörande faktor, men hur samarbetet ter sig mellan olika chefspar kan variera.              
Syftet med denna uppsats är att utifrån ett pedagogiskt perspektiv beskriva hur chefer i två               
olika organisationer arbetar med delat ledarskap samt vilka för- respektive nackdelar de            
upplever med arbetssättet. Vidare är syftet att jämföra och analysera huruvida praktiken            
skiljer sig från teorin samt hur cheferna upplever kommunikationen mellan varandra.           
Uppsatsen är skriven utifrån ett fenomenografiskt förhållningssätt med fokus på variationer i            
chefers uppfattningar. Metoden har en kvalitativ utgångspunkt i form av semistrukturerade           
intervjuer där fem chefer har intervjuats enskilt. Dessa intervjuer har sedan transkriberats och             
materialet som framkom utgör uppsatsens resultat. Resultatet har i sin tur analyserats i             
förhållande till teorin som presenterats. Slutsatsen blev att teorin gällande delat ledarskap            
skiljer sig en del från praktiken. Vi anser att det behövs mer forskning kring fenomenet för en                 
bredare förståelse och för att få in fler perspektiv kring arbetssättet då delat ledarskap kan se                
ut på många olika sätt. Vidare ger vi ett förslag på att utbilda chefer i kommunikation då en                  
god kommunikation är av yttersta vikt i ett delat ledarskap. Cheferna vi intervjuat upplever              
fler fördelar än nackdelar med arbetssättet och samtliga anser sig ha ha ett välfungerande              
ledarskap i praktiken.  
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Förord 

Känslan av att vara färdig med vår uppsats är nästintill obeskrivlig. Först vill vi rikta ett stort                 
tack till de två organisationer som tagit emot oss med öppna armar trots den pandemi som                
finns i världen. Tack till de intervjupersoner som ställt upp och givit oss ny och användbar                
kunskap. Att vi har fått tagit del av chefers uppfattningar kring delat ledarskap har varit               
otroligt lärorikt för oss. Vi har fått en bredare och djupare förståelse kring ämnet som vi tar                 
med oss i vårt kommande arbetsliv. Avslutningsvis vill vi naturligtvis även rikta ett stort tack               
till vår handledare Agneta. Den feedback du givit och det stöd du visat oss under arbetets                
gång har varit ytterst värdefullt. Det har resulterat i att vi nu är i mål och känner oss både                   
stolta och nöjda över det arbete som vi tillsammans har åstadkommit.  
 
Tack! 
Julia Herlöfsson och Linnéa Nilsson  
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1 Inledning 
Det finns mycket forskning kring ledarskap och ledarskapsbeteende. Likaså forskning och           
teorier gällande samarbete i teams och grupper. Däremot är utbudet av forskning kring delat              
ledarskap inte lika stort, men det blir allt vanligare vilket vi insett efter vår djupdykning kring                
arbetssättet. Kanske är inte det traditionella ledarskapet med enbart en chef varken möjligt             
eller att föredra i dagens föränderliga samhälle. Döös et al. (2013) forskar om just delat               
ledarskap och det är ifrån de vi har hämtat många teorier samt tidigare forskning. Istället för                
att arbeta ensam som chef kan det i ett delat ledarskap vara lättare att få kraft och energi för                   
sitt arbete, men det finns även utmaningar. För att ett delat ledarskap ska vara effektivt krävs                
det kunskap kring fenomenet samt hur cheferna bör utöva ledarskapet i praktiken. Delat             
ledarskap finns i flera olika verksamheter, allt från förskolor till länsstyrelser.  
 
Med delat ledarskap avses ett fenomen där ansvaret för ledarskapsaktiviteter är uppdelat            
mellan ledarna som delar en position (Hill 2005). Delat ledarskap kan vidare vara “delande              
av arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter bland formellt utsedda chefer med personal- och            
verksamhetsledande uppdrag. Det handlar om nära chefssamarbeten” (Döös et al. 2013, s.            
11-12). Samarbetet kan skilja sig från organisation till organisation. En del ledare ansvarar             
gemensamt för verksamheten och personalen, medan andra delar på arbetsuppgifterna och           
ansvaret. Döös et al. (2013) utgår i sin forskning från parledarskap, men menar att fler än två                 
chefer kan dela på ledarskapet. Forskarna ser på delat ledarskap som ett moln där kärnan är                
samledarskap. I ett samledarskap delar cheferna på chefspositionen där båda arbetar heltid på             
samma avdelning. De står bredvid varandra i verksamhetens hierarki och utför samma typ av              
arbetsuppgifter vilket gör att det inte finns någon uppdelning mellan dem. Delat ledarskap             
kan dock se ut på flera olika sätt vilket molnet symboliserar. En del chefspar arbetar till viss                 
del som föregående men inte fullt ut, medan andra chefspar har delat upp uppgifter och               
befogenheter helt mellan sig. Det kan också finnas situationer där den ena chefen är              
överordnad vilket i sin tur kan ge en obalans i chefernas samarbete. I vissa organisationer kan                
cheferna ansvara för varsin avdelning, men ha ett gemensamt ansvar för exempelvis ekonomi             
och personal. Vi återkommer till olika typer av delat ledarskap i avsnitt 4.2.3.  
 
Det finns ingen klar beskrivning eller definition av ledarskap, däremot finns det lika många              
definitioner som det finns forskare som försökt förklara begreppet. En del menar att det              
innebär att styra gruppen mot ett gemensamt mål, medan andra ser det som ett sätt att skapa                 
en miljö där visioner kan förverkligas. Vissa forskare definierar det som förmågan att kunna              
influera och motivera för en effektiv och framgångsrik verksamhet (Yukl 2012). Definitionen            
av ledarskap kan ses som svårtolkat, men för att få en övergripande bild har forskare valt att                 
jämföra ledarskap med chefskap. En ledare använder sig av sin personliga förmåga, arbetar             
med visioner samt påverkar sina medarbetare med hjälp av förväntningar och mål. Chefer             
däremot lutar sig tillbaka på sin position och använder sig av bland annat planering och               
budgetering. En individ som utövar ledarskap har ofta en chefsposition vilket innebär att             
begreppen chef och ledare ofta kombineras (Alvesson och Spicer 2012). Under intervjuerna            
benämnde respondenterna sig själv som både chef och ledare, men för att vara konsekventa              
genom uppsatsen benämner vi dem enbart som chefer. 
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Vi har valt att dyka djupare i detta ämne då det är ett arbetssätt som vi själva eventuellt                  
kommer arbeta med i vårt framtida arbetsliv. Eftersom det inte finns lika mycket forskning              
kring delat ledarskap som ledarskap i sig valde vi att lyfta detta fenomen då vi finner det                 
väldigt intressant. Vi tror att delat ledarskap kommer bli mer och mer populärt bland chefer               
då samhället och organisationer ständigt förändras och förväntningarna på chefer ökar.  

1.1 Tidigare forskning  
Det finns en svårighet att leda och styra en organisation. Både organisationen och             
medarbetarna ställer höga krav på att chefer besitter rätt kunskaper teoretiskt, praktiskt och             
socialt. Det kan vara svårt som chef att motivera sig själv och sina medarbetare om det finns                 
andra saker som istället måste prioriteras (Andersson 1987 refererad i Fredriksson 2007).            
Organisationer står inför snabba föränderliga miljöer, en osäkerhet samt arbetsuppgifter som           
blir allt mer komplexa. Därför har många organisationer anammat ett delat ledarskap hos             
chefer för att kunna ta sig an dessa utmaningar (Hoch 2014).  
 
Delat ledarskap är inget nytt arbetssätt, det anammades redan av de gamla romarna. Regler              
och principer skapades för att konsulerna, det vill säga de högsta ämbetsmännen, skulle             
kunna dela på ledarskapet (Wistrand 1978 refererad i Döös och Wilhelmson 2003). Döös och              
Wilhelmson (2003) fortsätter beskriva att många ledare är skeptiska till att dela på             
ledarskapet trots att arbetssättet funnits länge. Ett exempel är på ett företag där det tydligt               
framgår att chefspositioner har en väldigt hög status vilket resulterar i att chefer ej vill dela på                 
denna status och därmed inte heller på ledarskapet.  

1.1.2 Tidigt 2000-tal 
Organisationer påverkas ständigt av förändring. Dessutom är de komplexa och att dela på             
ledarskapet kan vara en alternativ lösning på denna komplexitet. Detta för att chefer ska              
kunna utveckla verksamheten, ha någon att diskutera med samt komma framåt och inte fastna              
i sitt eget arbete eller tankesätt (Sandberg & Targama 1998 refererad i Döös och Wilhelmson               
2003). Döös m fl. (2003 refererad i Döös och Wilhelmson 2003) gjorde en studie om delat                
ledarskap där ledarna beskrev hur det delade ledarskapet bidrar till en högre kvalitet i arbetet               
som i sin tur förbättrar resultatet i verksamheten. De upplevde även att de har mer ork och tid                  
att skapa relationer på arbetsplatsen med sina medarbetare genom interaktion och           
kommunikation. Döös och Wilhelmson (2003) ger sin bild av hur ett flertal individer ser på               
en chef. Överlag är synen en man som utövar ledarskapet själv då han besitter alla               
nödvändiga egenskaper. Denna bilden av en chef och delat ledarskap är inget som             
överensstämmer, vilket kan leda till att delat ledarskap ses som något chefer utövar när de               
inte klarar sig på egen hand. Det kan i sin tur innebära en utmaning för de som önskar dela på                    
ledarskapet då de kan uppleva att andra inte anser de vara kapabla till att utföra arbetet själv. 
 
Ledare i en organisation har relationer på olika håll, närmare bestämt tre stycken. Både uppåt,               
vilket är en överordnad chef och neråt där det är underordnade medarbetare. Den tredje är på                
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sidorna där de likvärdiga ledarna befinner sig. När chefer delar på ledarskapet läggs             
ytterligare en relation till, nämligen den mellan två delande ledare, som då blir en relation               
inåt. Ledaren har då fyra relationer att förhålla sig till. Utöver detta finns även relationer               
utanför verksamheten och den kommunikation och interaktion som sker på alla håll styr             
bilden av hur ledare och medarbetare ser på chefskap och ledarskap. Med mer än en chef som                 
leder kan det skapa osäkerhet kring vem medarbetarna ska vända sig till och vilken chef som                
har ansvar över vad. Det kan också upplevas som okomfortabelt för medarbetaren att             
kommunicera med mer än en chef (Döös och Wilhelmson 2003).  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Denna studie har som syfte att utifrån ett pedagogiskt perspektiv beskriva och analysera hur              
chefer i två olika organisationer arbetar med delat ledarskap samt vilka för- respektive             
nackdelar de upplever med arbetssättet. Vidare är syftet att analysera relationen mellan teori             
och praktik angående delat ledarskap samt hur cheferna upplever kommunikationen mellan           
varandra. Detta har konkretiserats till följande frågeställningar: 
 

- Vilka för- respektive nackdelar upplever cheferna att det finns med ett delat            
ledarskap? 

- Hur fungerar delat ledarskap i praktiken i förhållande till teorin? 
- Hur upplevs kommunikationen mellan cheferna i deras delade ledarskap?  

1.3 Avgränsning 
Uppsatsen kommer avgränsas till att enbart studera delat ledarskap i de valda            
organisationerna. Vi kommer intervjua två chefer i den ena organisationen och tre i den andra               
då dessa chefer utövar delat ledarskap dagligen i sin verksamhet. Anledningen till att vi valde               
att intervjua fem personer var främst på grund av arbetets tidsomfattning. På grund av att vi                
har valt ett fenomenografiskt förhållningssätt kommer fokus vara att studera skillnader i            
chefernas uppfattningar kring fenomenet. Vi har vidare valt att enbart studera fenomenet            
utifrån ett ledarperspektiv vilket innebär att medarbetarnas uppfattningar av delat ledarskap           
inte är av relevans i denna undersökning.  

1.4 Disposition 
Uppsatsen har inletts med en presentation av tidigare forskning kring delat ledarskap.            
Därefter har syfte och avgränsning formulerats. Vidare följer en beskrivning av vår            
metodologiska utgångspunkt samt tillvägagångssättet vid insamling och bearbetning av         
materialet. Uppsatsens resultat presenteras sedan där informationen från intervjuerna         
sammanställs. Efter resultatet lyfts de teorier vi valt att använda. I analys och diskussion              
kommer resultatet att diskuteras i förhållande till teorierna och avslutnigsvis presenterar vi            
vår slutsats för studien genom att återkoppla till våra frågeställningar. 
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2 Metod   
I följande avsnitt presenteras den metodologiska utgångspunkt som vi använt i denna uppsats             
i form av kvalitativa intervjuer. Fortsättningsvis följer en redogörelse för det vetenskapliga            
förhållningssätt vi valt att tillämpa. Detta följs av en presentation av vårt genomförande samt              
hur materialet från intervjuerna har bearbetats och analyserats. Avslutningsvis sker en           
reflektion kring tillförlitligheten i metoden samt etiska överväganden.  

2.1 Kvalitativ utgångspunkt  
Vår metodologiska utgångspunkt i denna studie är kvalitativ i form av intervjuer. Med hjälp              
av en kvalitativ forskning kan forskaren få fram individuella uppfattningar som är av stor              
betydelse för det fenomen som studien syftar till att undersöka (Patel och Davidsson 2019), i               
detta fall delat ledarskap. Det finns olika typer av forskningsintervjuer och strukturen i dessa              
kan variera. Inom fenomenografi, som är det vetenskapliga förhållningssätt vi valt att            
använda, är intervjuer ofta semistrukturerade och tematiska (Fejes och Thornberg 2009). Det            
innebär att intervjuguiden består av relativt få frågor och en möjlighet finns för             
respondenterna att prata fritt kring fenomenet. Denscombe (2009) förklarar att vid           
semistrukturerade intervjuer har forskaren en färdig lista med ämnen som ska besvaras under             
intervjuerna. Däremot är intervjuaren flexibel gällande frågornas ordningsföljd. Vikten ligger          
vid att respondenten ska få utveckla sina uppfattningar kring fenomenet (Denscombe 2009).            
Det finns en teknik för intervjuaren att använda sig av vid fenomenografiska intervjuer som              
Fejes och Thornberg (2009) kallar för “probing”. Probing innebär att forskaren ställer frågor             
som en uppföljning på respondentens svar, till exempel “Hur menar du då?” (Fejes och              
Thornberg 2009 s. 126). Författarna menar vidare att forskaren kan använda sig av             
“icke-verbal probing”, som har samma funktion men innebär att forskaren endast nickar eller             
liknande för att visa sitt intresse (Fejes och Thornberg 2009).  
 
Patel och Davidsson (2019) förklarar att intervjuer även kan ha olika grad av standardisering.              
Det handlar om hur mycket ansvar intervjuaren har gällande frågornas utformning och            
inbördes ordning. I vårt fall har vi en gemensam intervjuguide att följa under respektive              
intervju. Däremot innebär inte det att alla frågor kommer att ställas i samma ordningsföljd till               
vardera respondent. Frågorna kommer istället ställas i den ordning som blir lämplig för varje              
intervjuperson (Patel och Davidsson 2019). Vår intervjuguide består av 15 huvudfrågor där            
följdfrågor kan tillkomma.  

2.2 Fenomenografiskt förhållningssätt 
Fenomenografin har som fokus att beskriva hur människor förstår ett visst fenomen i sin              
omvärld. Som metodansats innebär fenomenografi att analysera data från enskilda individer,           
främst genom semistrukturerade intervjuer. Vid ett fenomenografiskt angreppssätt är det          
viktigt för forskaren att förstå att människor uppfattar fenomen på olika sätt. Medan             
fenomenografin syftar till att studera variationer hos de berörda individerna har istället            
fenomenologi fokus på att studera essensen i ett fenomen (Fejes och Thornberg 2009).  
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Vi har valt ett fenomenografiskt angreppssätt till denna studie då syftet är att undersöka och               
analysera chefers olika uppfattningar kring delat ledarskap. Kontexten är av yttersta betydelse            
att beskriva vid intervjuerna då forskningen är kontextbunden. Vi som forskare ska ge en              
tydlig bild av var just det fenomen vi undersöker finns då fenomenet i en annan kontext kan                 
upplevas annorlunda. Inom fenomenografi ligger fokus på erfarenheter och uppfattningar,          
vilket vi anser kan förmedlas tydligast via intervjuer. Vid fenomenografiska intervjuer är det             
vidare nödvändigt att dessa spelas in för att analysarbetet ska kunna ske grundligt och              
tillförlitligt (Fejes och Thornberg 2009).  

2.2.1 Exempel på en fenomenografisk analysmodell  

Det finns en sjustegad fenomenografisk analysmodell där första steget handlar om att bli             
bekant med materialet genom att läsa igenom intervjuerna som transkriberats. I det andra             
steget börjar analysen. Forskaren ska urskilja det som är mest betydelsefullt i intervjuerna             
genom att skapa passager, så kallat stycken. I det tredje steget sker en jämförelse mellan               
dessa passager där forskaren försöker upptäcka likheter och skillnader. I nästa steg är det              
dags för forskaren att gruppera de skillnader och likheter som är mest relevanta. Steg fem               
handlar om att tydligt uttrycka kategorierna där likheterna är i fokus. I steg sex är det dags för                  
kategorierna att namnges och på så sätt framträder det mest betydelsefulla i materialet. Det              
sista steget handlar om att granska alla stycken för att sedan kunna jämföra dem genom att se                 
till så att inga stycken ryms i flera kategorier (Fejes och Thornberg 2009).  

2.2.2 Induktiv ansats 

Fenomenografi är av delvis induktiv karaktär vilket stämmer överens med denna studie.            
Eftersom vi som forskare har blivit bekanta med delat ledarskap under tidigare kurser samt              
läst en del om kommunikation kan vi inte vara fullt induktiva. Däremot har vi valt att utgå                 
från det empiriska materialet innan vi väljer teorier vilket kännetecknar en induktiv ansats. Vi              
har enbart valt att studera tidigare forskning kring ämnet innan våra empiriska            
undersökningar genomfördes. Detta för att få en förståelse för fenomenet, men också för att              
vi ej skulle styra våra intervjuer för mycket med hjälp av olika teorier. Vid en induktiv ansats                 
leds studien av ett antal individuella fall fram till en hypotes som därefter blir till en                
generalisering (Cohen et al. 2018). Eftersom vi enbart studerar olika individuella           
uppfattningar av delat ledarskap är vi inte intresserade av att generalisera. Det hade dessutom              
inte varit möjligt då det endast har deltagit fem personer i vår studie och urvalet kan därför                 
inte ses som ett stickprov till resterande chefer inom respektive verksamhet (jfr. Fejes och              
Thornberg 2009).  

2.3 Planering av intervju  

När vi hade valt vårt fenomen att studera kom vi tillsammans fram till att intervjuer hade varit                 
mest relevant i förhållande till uppsatsens syfte. Eftersom vi vill studera chefers skilda             
uppfattningar menar vi att intervjuer ger oss den största möjligheten till detta samt en chans               
för oss att gå på djupet tillsammans med våra respondenter. För att nå ut till så många                 
organisationer som möjligt valde vi att utforma ett inlägg på LinkedIn, se bilaga 1, där vi                
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beskrev tanken med vår uppsats samt att vi letade efter ledare att intervjua som arbetar med                
delat ledarskap.  
 
Vi skapade sedan olika teman i förhållande till delat ledarskap som vi ville fokusera extra på                
under intervjuns gång. Dels ville vi få en förståelse för respondenternas uppfattningar kring             
begreppet, men även vilka för- respektive nackdelar som de upplever eller har upplevt med              
arbetssättet. Vi var vidare intresserade av respondenternas uppfattningar kring vikten av           
kommunikation mellan varandra. Utifrån dessa teman skapade vi sedan vår intervjuguide.           
Frågorna utformades utan några teorier som bakgrund. Vi frågade om intervjupersonerna           
ville ha intervjuguiden i förväg vilket de ville. Tillsammans med den skickade vi iväg ett mail                
till respektive intervjuperson där syftet återigen presenterades samt en beskrivning kring hur            
vi tog hänsyn till de fyra etiska kraven som Vetenskapsrådet tagit fram, se bilaga 2. 
 
På grund av den rådande pandemi i världen var vi inställda på att alla intervjuerna skulle ske                 
digitalt, vilket de gjorde. Vi hade därför förberett oss själva samt våra respondenter inför              
detta. Vi valde att fråga vilket digitalt hjälpmedel som de föredrog att använda vilket              
resulterade i att samtliga intervjuer genomfördes via Teams. Vi ansåg det vara en fördel att               
respondenterna fick välja digitalt hjälpmedel för att de skulle känna sig så trygga och              
bekväma som möjligt. Respondenterna var vana vid att arbeta i Teams och vi tyckte att det                
var bättre att vi som forskare anpassade oss till det hjälpmedel som de kände sig bekväma                
med. Vi valde att ha ett möte via Teams mellan oss forskare en stund innan intervjuerna för                 
att säkerställa att ljud och bild fungerade. Vi hade även telefonnummer till våra respondenter              
som en reservplan ifall tekniken inte skulle fungera. Cohen et al. (2018) nämner kontextens              
betydelse under en intervju, vilket även anses vara viktigt inom det fenomenografiska            
förhållningssättet. Det kan påverka resultatet huruvida intervjuerna sker där intervjupersonen          
känner sig bekväm och hemmastadd eller ej. Våra respondenter satt antingen på sitt kontor              
eller i sina hem under intervjuerna. Skulle vi däremot ha träffats i verkligheten hade vi               
erbjudit oss att komma till deras kontor, det vill säga deras “hemmiljö”, där de är bekväma.  

2.3.1 Urval  
Vi har i denna uppsats använt oss av ett urval som Denscombe (2009) kallar för               
“gatekeepers”. Vi fick respons på vårt inlägg på LinkedIn av en individ som kände till ett                
chefspar som utövar delar ledarskap. Vi tog därefter kontakt med dessa två kvinnliga chefer.              
Vi fick även respons av en manlig chef som delar ledarskapet med ytterligare två män.               
Intervjuerna har alltså genomförts med ett chefspar bestående av kvinnor och en chefstrio             
bestående av män. “Gatekeepers” innebär att vi som forskare får tips av en person som               
känner till den potentiella deltagaren (Denscombe 2009). I detta fall tipsade mannen och             
kvinnan oss om deras kollegor som de utövar delat ledarskap med i respektive verksamhet              
och vi tog kontakt med respektive chef. Frågan man kan ställa sig är huruvida denna               
urvalsmetod har en påverkan på resultatet då kontaktpersonerna kan ha valt ut personer             
utifrån egna intressen. Dock tror vi inte att den första som tipsade om chefsparet gjorde det av                 
egna intressen samt att den manliga chefen tipsade om sina kollegor som han utför delat               
ledarskap tillsammans med faller sig naturligt.  
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2.4 Genomförande av intervjuer 
Fem chefer intervjuades och alla intervjuer skedde individuellt med respektive respondent.           
Intervjuerna med chefsparet ägde rum under samma dag precis efter varandra. Dessa            
intervjuer varade mellan 45 minuter till en timme. Intervjuerna med chefstrion hölls enskilt             
med två av dem under en dag, även då direkt efter varandra. Dessa var något kortare, ungefär                 
30 minuter vardera. Intervjun med den tredje chefen i chefstrion hölls dagen efter då det               
passade respondenten bättre och varade även den i ungefär 30 minuter.  
 
Vi valde att anamma olika roller under intervjuns gång där en av oss ställde frågorna och den                 
andra var observatör. Vi skiftades dock om så att vi skulle få prova på båda rollerna.                
Observatören skulle föra mindre anteckningar och iaktta kroppsspråk, men också ha           
möjlighet att ställa följdfrågor. Trots att vi utför studien tillsammans är vi två olika individer               
och kan därför komma på olika följdfrågor som kan bidra till att mer information ges från                
våra respondenter. Vi valde under intervjuerna att anamma både “probing” samt “icke-verbal            
probing” (Fejes och Thornberg 2009). Detta genom att vi ställde följdfrågor som gjorde att              
respondenterna var tvungna att utveckla sina svar. Trots att vår avsikt var att vara objektiva               
under intervjuns gång till det som sades kunde vi båda nicka lite lätt emellanåt för att visa                 
våra respondenter att vi förstod det som förmedlades. Fördelen med att vara två under              
intervjuerna och att ha ett uppdelat ansvar upplevde vi vara att förståelsen för det som sägs                
ökade. Dessutom upplevde vi att den som intervjuade var så fokuserad på att ställa frågor att                
andra faktorer såsom kroppsspråk glömdes bort att iakttas. Därför var det en trygghet att ha               
den andra som observatör. Observatören hade även som uppgift att kontrollera så att tekniken              
med ljudinspelningarna fungerade under intervjuns gång.  
 
Intervjuerna inleddes med att vi som forskare presenterade oss själva samt gav            
bakgrundsinformation om studien och dess syfte. Denscombe (2009) förklarar hur en intervju            
bör genomföras på bästa sätt och betonar vikten av att i början informera om just detta för att                  
tillit och en god relation ska skapas mellan forskaren och respondenten. Vi bad om tillåtelse               
för att få spela in vilket vi fick av alla respondenter. Återigen berättade vi att inspelningarna                
inte kommer att höras av någon annan än oss och att de kommer vara anonyma. Vidare talade                 
vi om att inspelningarna enbart skulle användas till denna studiens syfte. För att få              
respondenten att slappna av och känna sig trygg, något som Denscombe (2009) menar är              
viktigt, valde vi att starta intervjun med en öppen fråga där vi bad dem att beskriva deras                 
arbetsroll inom organisationen. Vi hade som nämnt ovan en färdig lista med ämne och frågor               
att gå igenom, men då de flesta frågor anses vara öppna ändrades ordningsföljden efter varje               
enskild respondents svar. Alla intervjuer avslutades med att respondenterna fick möjlighet att            
tillägga något som vi inte berört med våra frågor. Vi tackade också för att de valt att delta och                   
kom överens om att vi skulle maila uppsatsen till dem när den är färdigställd då detta var                 
något respondenterna önskade.  
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2.5 Bearbetning och analys av intervjumaterial 
Efter intervjuerna hade vi fem ljudinspelningar som skulle transkriberas, bearbetas och           
analyseras. Fördelen med att ha spelat in våra intervjuer är främst att de ger oss en full                 
dokumentation av det som sagts. Å andra sidan kan inspelningar bidra till att respondenten              
känner sig hämmad och försiktig i sitt uttalande (Denscombe 2009). Vi upplevde dock våra              
respondenter som väldigt ärliga och öppna då de inte enbart lyfte positiva sidor med deras               
delade ledarskap utan även sådant som fungerat mindre bra. Efter att respektive intervju var              
genomförd transkriberades dessa till fem olika texter. Vid en transkribering skrivs det som             
sagts under intervjuns gång ned ordagrant. Detta är ingen enkel process, utan kan bli enormt               
tidskrävande beroende på intervjuernas omfattning. Det gäller därför för forskaren att välja ut             
det mest väsentliga i förhållande till studiens syfte (Denscombe 2009). Något vi märkte var              
en svårighet vid transkribering var att respondenterna inte alltid var fullständiga i sina             
uttalanden vilket gjorde att vi i presentationen av svaren fick rekonstruera många meningar             
för att skapa förståelse. Det var en av faktorerna som bidrog till att bearbetningen tog så lång                 
tid. Enligt Patel och Davidsson (2019) är det en fördel att påbörja analysen så tidigt som                
möjligt efter att intervjuerna ägt rum. Med detta i åtanke valde vi att transkribera alla våra                
intervjuer direkt efter att de var genomförda. Detta för att vi fortfarande hade det färskt i våra                 
minnen vilket hjälpte oss att komma ihåg eventuella reaktioner hos respondenterna samt våra             
följdfrågor. Då det bara var vi två forskare som närvarade vid intervjuerna tillsammans med              
våra respondenter har vi därför transkriberat alla intervjuer. Därefter var det dags att             
organisera materialet och bli bekant med det (Patel och Davidsson 2019). Vi läste igenom de               
utskrivna texterna flera gånger för att därefter kunna kategorisera datan samt leta efter             
samband och fler teman. Vi gjorde alltså en sammanställning av chefernas olika svar under              
de teman vi valt ut.  

2.5.1 Analys utifrån fenomenografisk analysmodell  
Vi har till största del använt oss av den fenomenografiska analysmodell som beskrevs ovan i               
vårt analysarbete av det empiriska materialet. Först blev vi bekanta med materialet genom att              
lyssna på inspelningarna, transkribera samt läsa igenom de utskrivna texterna. Fejes och            
Thornberg (2009) rekommenderar att arbeta med papper i det andra steget då forskaren ska              
välja ut det som är mest betydelsefullt. Detta gjorde vi genom att först stryka över särskilda                
passager med överstrykningspennor i olika färger, där varje färg representerar ett visst tema             
från vardera intervju som vi ansåg vara mest relevant i förhållande till vårt syfte och därefter                
klipptes dessa stycken ut. Det hände att vi klippte ut flera stycken från samma intervju, men                
vi var noga med att kolla så att alla passager bidrog med något nytt. I steg tre jämförde vi                   
dessa med fokus på att hitta likheter och skillnader. Vi hade som nämnt ovan valt ut några                 
teman redan innan intervjuerna, och det var främst vid dessa teman som vi jämförde              
respondenternas svar. I det fjärde steget grupperade vi skillnaderna och likheterna som vi             
hittat. I steg fem jämförde vi respondenternas svar och såg till att variationen av              
uppfattningen inom ett visst tema inte var för stor. I det sjätte steget namngav vi kategorierna.                
Vi hade redan namngett vissa teman eller kategorier, men fler skapades under analysarbetet.             
Avslutningsvis kontrollerade vi att inga av de stycken vi valt ut gick in fler än en kategori.                 
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Detta var dock en svårighet. Vi hade nämligen kommunikation och fördelar som olika teman              
och flera av respondenterna nämnde god kommunikation som en fördel med delat ledarskap.             
De stycken som vi ansåg skulle kunna vara inom flera teman diskuterade vi därför extra               
angående var vi tyckte stycket hörde hemma till största del.  

2.6 Kvalitetsbegreppen validitet och reliabilitet  
Två kvalitetsbegrepp inom kvalitativ forskning är validitet och reliabilitet. Validitet handlar           
om huruvida den forskning som har genomförts samt de metoder som har används är relevant               
i förhållande till det fenomen som undersöks (Fejes och Thornberg 2009). Validitet i             
kvalitativ forskning innebär å andra sidan inte bara att vi studerar rätt fenomen i förhållande               
till syftet eller har valt en lämplig insamlingsmetod utan det handlar om hela             
forskningsprocessen. Vi anser att validiteten i vår undersökning är hög då forskningsfrågorna            
är bra lämpade för kvalitativ forskning med fokus på ett fenomenografiskt angreppssätt. Vårt             
fokus är chefers olika uppfattningar och detta anser vi få fram bäst genom intervjuer. Vårt               
resultat har gett oss användbar information vilket har lett till att våra forskningsfrågor samt              
vårt syfte har kunnat besvarats. Dessutom har vi beskrivit alla våra val under             
forskningsprocessen så att läsarna kan få en uppfattning av vår förförståelse, urval, teoretiska             
referensram, analysarbetet etc, något Patel och Davidsson (2019) anser bidra till hög validitet             
i kvalitativa studier. De lyfter även kommunikativ validitet vilket kan innebära att andra             
forskare samt de individer som deltagit i studien får ta del av resultatet. Vi har anammat detta                 
genom att maila respondenterna vår uppsats efter att den färdigställts. Vi mailade även vår              
handledare vår intervjuguide innan den skickades till våra respondenter. Det gör att            
relevansen har godkänts i förhållande till uppsatsens undersökningsämne. 
 
Vissa forskare ställer sig tveksamma till användningen av validitet och menar istället att             
trovärdighet och tillförlitlighet är mer passande begrepp i kvalitativ forskning (Fejes och            
Thornberg 2009). Reliabilitet handlar om just tillförlitlighet i materialet. Eftersom vi var två             
forskare som närvarade vid varje intervju anser vi att tillförlitligheten i datainsamlingen är             
hög. Å andra sidan gav det cheferna en möjlighet att prata ihop sig innan och det kan                 
ifrågasättas huruvida detta påverkade resultatet eller ej. Att kontrollera tillförlitligheten i           
förväg är svårt. Patel och Davidsson (2019) beskriver dock ett sätt där forskare försäkrar sig               
om att respondenterna förstår syftet med intervjun på samma sätt som vi gör. Detta gjorde vi                
innan intervjuerna började genom att fråga om de hade läst vårt mail där             
bakgrundsinformation samt syfte presenterades. Då vi haft fokus på just individers           
uppfattningar av ett fenomen är det en utmaning för oss att kontrollera att det som sagts                
stämmer (Denscombe 2009). Vi har dock valt att intervjua nyckelpersoner som arbetar med             
det studerade fenomenet vilket gör att trovärdigheten i det som sagts kan fastställas till största               
grad.  

2.7 Fyra forskningsetiska aspekter  
Det finns fyra etiska aspekter inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning för forskaren          
att ta hänsyn till som Vetenskapsrådet tagit fram. Vetenskapsrådet är en svensk myndighet             
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som har ett övergripande ansvar för just forskningsetik (Patel och Davidsson 2019). Det             
första huvudkravet är informationskravet. Det innebär att forskaren har en viktig uppgift i att              
informera de berörda om undersökningens syfte. Vidare måste de berörda få en inblick i hur               
deras medverkan kommer att användas samt vad medverkan kommer att innebära. Viktigt är             
också att forskaren betonar att deltagarnas medverkan är frivillig samt att den information             
som respondenterna ger enbart kommer att användas till att uppfylla undersökningens syfte.            
Vi betonade i vårt mail att medverkan är frivillig men förmedlade innan intervjuerna började              
att vi är tacksamma att de ställt upp. Vi ville att de skulle känna att deras uppfattningar och                  
erfarenheter var värdefulla, utan att pressa dem till att delta. Nästa huvudkrav är             
samtyckeskravet. Det innebär att deltagarna själva bestämmer över sin rätt att delta. Detta             
krav skulle man kunna säga går in i det första då det ska finnas med i informationen som                  
forskaren ger deltagaren om att medverkan är frivillig. Även detta är uppfyllt av oss då               
respondenterna har deltagit på grund av att de frivilligt gav respons på LinkedIn samt har fått                
vara anonyma i vår uppsats. Detta leder oss in på det tredje huvudkravet som är               
konfidentialitetskravet. Detta krav betonar vikten av att bevara deltagarnas integritet. De           
personuppgifter vi har tagit del av har vi behandlat konfidentiellt genom att sammanställa             
våra intervjusvar så neutralt som möjligt utan att någon utomstående ska kunna identifiera             
respondenterna. Vi har enbart intervjuat fem chefer vilket gör det lättare att identifiera             
individerna än om det hade varit en stor grupp. Under intervjuerna framkom data gällande              
kön som vi valt att ta med och eftersom vi presenterar respondenternas svar kring detta har vi                 
inte med organisationernas namn eller någon bakgrund kring respondenterna. Detta för att            
bibehålla konfidialiteten. Vi använde oss av ljudinspelningar samt hade mailkontakt med de            
berörda deltagarna. Därför kommer dessa ljudinspelningar och mailkonversationer att raderas          
i efterhand när vi får uppsatsen godkänd och mailat den till respektive deltagare.             
Nyttjandekravet är det sista huvudkravet och innebär att de uppgifter som samlas in inte får               
användas till något utöver avsikten med undersökningen. Eftersom vi raderar ljudinspelningar           
och mail efter att uppsatsen är färdig har vi även tagit hänsyn till detta krav.  

2.8 Avslutande metodreflektion 
Vi anser att vårt metodval i form av kvalitativa intervjuer är av högsta relevans. En nackdel                
med intervjuer är dock tillförlitligheten. Intervjuareffekten kan påverka vilket gör att full            
objektivitet är svårt att uppnå (Denscombe 2009). Vi har varit objektiva i den mån vi kan i                 
denna uppsats. Vi har utformat intervjufrågor utan någon vidare förförståelse om hur delat             
ledarskap fungerar i praktiken vilket gör att frågorna inte är ledande. Däremot håller vi inte               
med det som Alvesson (2011) lyfter angående nypositivismen. Förespråkarna för detta           
synsätt menar att forskaren ska vara helt neutral och objektiv. Vår strävan var att vara               
objektiva, men vi är medvetna om att helt objektiva är svårt att vara. Detta eftersom vi                
tidigare stött på begreppet delat ledarskap i andra kurser och rent teoretiskt haft en vag               
uppfattning om vad det innebär. Vi tror överlag att det är svårt att vara helt objektiv i de flesta                   
situationer eftersom man många gånger har tidigare erfarenheter som påverkar. Vi hade dock             
ingen förkunskap om organisationerna i sig eller hur cheferna där arbetar vilket resulterar i att               
vi kunnat vara objektiva i största mån.  
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Det finns en viss kritik riktad mot intervju som insamlingsmetod. Alvesson (2011)            
ifrågasätter hur sanningsenligt materialet är då samtalet kanske handlar mer om en            
anpassning till sociala normer från intervjupersonens sida. Det är svårt för oss som forskare              
att kontrollera att det respondenterna säger är sanningsenligt. Vi har gjort det vi kan för att de                 
ska känna sig så bekväma som möjligt för att kunna tala sanning. Dels informerade vi tidigt                
och vid upprepade tillfällen om hur vi tagit hänsyn till de etiska forskningsetiska aspekterna.              
Vidare satt respondenterna i sina hemmiljöer, antingen på kontor eller hemma. Ytterligare            
något vi vill lyfta är huruvida det kan ha påverkat vårt resultat att intervjuerna med chefstrion                
inte genomfördes under samma dag. Det har gett de första två respondenterna en möjlighet att               
förmedla för den tredje respondenten om vad som sades samt vilka diskussioner som lyftes              
under respektive intervju. Vi tror dock inte att det har haft någon betydelse eftersom den               
tredje respondentens uppfattningar skiljer sig en del från de två föregående. Dessutom hade             
samtliga fått intervjuguiden i förväg och därmed skapat sig en uppfattning om vad som skulle               
lyftas.  
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3 Resultat  
I följande del kommer resultatet från de kvalitativa intervjuerna att redovisas. Resultatet är             
uppdelat tematiskt utifrån de teman vi skapat vid utformande av vår intervjuguide samt vid              
analysarbetet där värdefull information från våra respondenter har sammanfattats. Vid varje           
tema har vi valt att först presentera resultatet från intervjuerna med chefsparet och sedan              
chefstrion, med undantag i 3.4.2 då respondenternas svar överensstämde till stor del. I slutet              
av respektive huvudrubrik finns en kort sammanfattning av materialet som presenterats.  

3.1 Övergripande information om chefernas anställning 
Vi var innan intervjuerna medvetna om att respondenterna befann sig i chefspositioner, men             
mer än så visste vi inte. Med hänsyn till konfidentialitet kommer vi enbart nämna att               
ansvarsområdet skiljde sig åt hos cheferna och likaså anställningstiden. Alla fem           
respondenter har dock varit verksamma i deras organisation mellan ett och tio år. Chefstrion              
hade erfarenhet av att arbeta tillsammans tidigare på ett annat företag, även då i olika               
chefsroller, något chefsparet inte hade.  

3.2 Innebörden av delat ledarskap 
För att få fram intervjupersonernas syn på delat ledarskap frågade vi dels vad arbetssättet har               
för innebörd enligt dem men även deras tidigare erfarenheter av delat ledarskap. Chefsparet             
hade varken tidigare erfarenhet av att arbeta med delat ledarskap eller någon förförståelse             
kring arbetssättet innan de implementerade det. Hos dessa två chefer var det den ena som lade                
fram förslaget till sin chef om att införa delat ledarskap. Detta på grund av att arbetsbördan                
var för stor och likaså ansvarsområdet för denna då enskilda chef. Respondenten förklarade             
att motivationen och arbetsglädjen hade försvunnit och kände att ett delat ledarskap skulle             
kunna vara lösningen på detta. “Jag har ingen tid att vara i verksamheten och förstå vad som                 
behöver göras”. Vidare berättar respondenten om svårigheten som fanns att balansera           
arbetsliv och privatliv. “Såhär kan man inte ha det om man ska kunna göra resultat, vi måste                 
hitta andra sätt för att kunna göra det effektivt och få resultat i verksamheten”. Idag menar en                 
av respondenterna att det formellt handlar om ett delat ansvar för själva affären. “Vi delar               
samma mål. Vi delar samma förväntningar. Vi delar samma uppdrag”. 
 
I chefstrion förklarade två respondenter att de utövat delat ledarskap tillsammans i en tidigare              
organisation där de arbetat tillsammans, men inte lika tydligt som de gör nu. Den tredje               
respondenten menade dock att de inte alls använt sig av delat ledarskap på det sättet som de                 
gör idag. Anledningen till att chefstrion utövar delat ledarskap var de alla överens om. Det               
föll sig naturligt när verksamheten startade då det var grundidéen med tre olika avdelningar              
där varje enskild chef har olika bakgrund gällande både utbildning och tidigare erfarenhet.             
Cheferna menar att de redan vid uppstart befann sig på samma hierarkiska plats till största del                
vilket resulterade i att de skulle beslut tillsammans trots att en av dem hade det yttersta                
ansvaret. Chefstrion skiljer sig lite åt i deras beskrivning av delat ledarskap. Delat ledarskap              
innebär enligt en respondent en ansvarsfördelning där beslutsfattningar sker tillsammans          
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mellan cheferna istället för enskilt. Dock betonar alla tre respondenter att det främst är de               
stora besluten som fattas gemensamt. Detta var också något chefsparet lyfte i respektive             
intervju. En av intervjupersonerna i chefstrion jämför delat ledarskap med idrott. “Liknelse            
med delat ledarskap, den hänger lite ihop med idrott. Idrott i sig idag, den bygger ju på att                  
var och en tar sitt ansvar och den filosofin har jag i alla fall haft med mig i mitt arbetsliv”.                    
Vidare menar han att delat ledarskap handlar om att låta sina medarbetare växa. För en tredje                
respondent innebär delat ledarskap att cheferna går mot gemensamma mål. 
 
Sammanfattningsvis har respondenterna liknande uppfattningar kring innebörden av delat         
ledarskap. Både chefsparet och chefstrion förklarar att det handlar om en ansvarsfördelning            
mellan olika område eller medarbetare, men där stora beslut fattas tillsammans. Chefsparet            
hade ingen tidigare erfarenhet av delat ledarskap, medan chefstrion inte har samma            
uppfattningar av deras erfarenheter trots att de arbetat tillsammans tidigare. Vidare menar            
chefstrion och chefsparet att delat ledarskap handlar om att tillsammans arbeta mot            
gemensamma mål.  

3.3 Delat ledarskap i praktiken 
Innan chefsparet tillämpade delat ledarskap kom de överens om att dela upp medarbetarna             
jämnt mellan sig. Det innebär att hälften rapporterar till en chef och resterande till den andra.                
Cheferna blir därmed ansvariga för de projekt och arbetsområden som just deras medarbetare             
arbetar med, och det är till den ansvarige chefen som medarbetarna ska rapportera. Cheferna              
är tydliga med vikten av att byta medarbetare efter en viss period och det finns därför en                 
rotation i arbetet för att undvika en fast struktur samt för att skapa relationer till alla                
medarbetare. De själva driver även egna projekt som delas upp mellan dem utifrån vem de               
anser vara mest lämpad. “I med att vi är två ledare och har mer kraft till att vara i                   
verksamheten och vara operativa så driver vi också projekt”. Däremot finns det en risk att               
cheferna blir för bekväma i sina kunskaper och söker sig till samma typ av arbete. De                
behöver då bryta mönstret för att utmana sig och lära sig något nytt. Även om chefsparet har                 
olika uppgifter så har de samma ansvar och mandat. “Formellt så har vi helt ett delat                
ledarskap liksom […] så det är ingen av oss som har mer formell beslutsmakt eller               
beslutsmandat än den andra utan det är helt delat liksom”. De fattar mindre beslut på egen                
hand, men för att det ska fungera måste de ha en gemensam syn på de stora övergripande                 
frågorna som formar organisationen och chefernas sätt att leda. I början av deras delade              
ledarskap hade de därför en avstämning angående just detta. “Vad är våra värderingar?             
Vilken kultur vill vi bygga? Och vilka drivkrafter har vi och varför göra vi det här? Och vad                  
är vår gemensamma vision?”. Överensstämmer svaren på dessa frågor resulterar det i att de              
är synkade även om de fattar beslut enskilt. 
 
Även chefstrion förklarar att de stora besluten fattas tillsammans och “[...] de besluten man              
egentligen fattar själv utan att prata med kollegor, det är egentligen det mer vardagliga,              
enkla sakerna så att säga”. De har olika ansvarsområden och det finns fler chefer i               
organisationen som de delar ledarskap med, men inte på samma kontinuerliga och starka sätt.              
De tre cheferna befinner sig på samma plats i hierarkin, alltså är ingen överordnad någon               
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annan. Däremot hade en av cheferna en högre befattning innan omorganisationen som nu             
håller på att ske. En av cheferna i trion menar att detta egentligen bör ha inneburit en stor                  
skillnad i hur det delade ledarskapet utövades i praktiken då jämfört med nu, men säger att                
det inte är det. Alla tre har sedan start haft lika mycket inflytande trots att en haft det yttersta                   
ansvaret i stora frågor till en början.  
 
Sammanfattningsvis skiljer det delade ledarskapet sig åt mellan chefsparet och chefstrion           
gällande hur det ser ut i praktiken. Detta beror främst på att chefsparet har infört en rotation                 
mellan sina medarbetare medan chefstrion enbart har ansvar för de medarbetare som arbetar             
inom deras ansvarsområde. Det framgår dock att i både chefsparet och chefstrion ses             
respektive chef som jämlika rent formellt där ingen är överordnad någon annan.  

3.4 För- respektive nackdelar med delat ledarskap  
Vi valde att fråga efter intervjupersonernas uppfattningar av både för- och nackdelar med             
delat ledarskap. För att presentera detta tydligt kommer vi först att beskriva de fördelar som               
respondenterna i chefsparet och chefstrion upplevde och därefter nackdelarna.  

3.4.1 Respondenternas uppfattningar av fördelar med delat ledarskap 
Chefsparet lyfte betydligt fler fördelar än chefstrion där en av kvinnorna menade att             
fördelarna är oändliga. Dock betonar hon att de fördelar som finns med ett delat ledarskap               
enbart kommer utvecklas om det finns en prestigelöshet i ledarskapet. Det är av yttersta vikt               
att cheferna i ett delat ledarskap inte enbart vill gynna sig själv utan låter sina kollegor i                 
ledarskapet framföra synpunkter. Fungerar ett delat ledarskap kan beslut fattas snabbare och            
bättre då fler perspektiv tas med. Mer tid och förutsättningar finns för att kunna vara               
närvarande i verksamheten och för sina medarbetare vilket i sin tur kommer påverka             
resultatet positivt. Att chefsparet är mer närvarande och tillgängliga i verksamheten har visat             
sig i medarbetarundersökningar som gjorts då feedbacken på detta enbart varit positiv.            
Dessutom är det lättare att bygga relationer på ett mer grundligt och nära sätt med närvarande                
chefer. Rotationen som chefsparet har infört menar respondenterna bidrar till att de får             
använda sin kompetens i de projekt och frågor de kan för att sedan utveckla sig själv, sina                 
kunskaper och kompetenser när de tar sig an nya utmaningar. Genom att vara två kan de även                 
lära sig av och komplettera varandra i sådant de själva inte kan särskilt bra. En av                
respondenterna förklarar vidare hur viktigt det är att det inte finns någon konkurrens mellan              
cheferna. Det är istället en fördel när det finns en vilja att hjälpa och utveckla varandra.  
 
Ännu en positiv faktor med det delade ledarskapet är den arbetsglädje som båda             
respondenterna i chefsparet har. Den mentala pressen som finns på en enskild chef delar de               
idag vilket gör att deras egna hållbarhet utvecklats. Att ingå i ett delat ledarskap innebär               
också en enorm trygghet enligt en av cheferna. Behöver någon av dem åka hem från jobb                
finns det alltid en back-up i den andra chefen. Att ha någon att falla tillbaka på menar hon                  
dock kräver att ett förtroende finns, något båda respondenterna menar att de har till varandra.               
Ytterligare en fördel med det delade ledarskapet är den konstanta feedback de ger varandra.              
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Båda respondenterna poängterar att det är tack vare deras nära relation att de vågar ge               
varandra feedback och konstruktiv kritik. En av kvinnorna ser det även som en fördel att de                
är lika varandra personlighetsmässigt. Däremot anser hon att de bör ha en större variation i               
deras kompetenser än vad de har idag. 
 
En av männen i chefstrion beskrev precis som chefsparet att en fördel är att fler personer är                 
involverade i beslut vilket i sin tur genererar flera och bredare perspektiv. “Just det här att vi,                 
ja vi är fler som tänker igenom besluten innan vi fattar dem. Där är faktiskt stora fördelar                 
och förhoppningsvis blir varje beslut kanske lite mer analyserat än om man hade suttit själv               
och bestämt allting”. Vidare menar han att de tre chefernas olika kunskaper kompletterar             
varandra i stora frågor och beslut som ska fattas vilket också ses som en fördel. En av                 
respondenterna i chefstrion menar dessutom att en fördel i deras ledarskap är att de är ärliga,                
transparenta och lyhörda. Vidare beskriver en respondent fördelen med att vara prestigelös.            
“Det går inte att försöka dölja någonting för att vinna prestige själv, utan du måste vara                
prestigelös. Det är viktigt”. Precis som chefsparet menar chefstrion att de måste utvecklas             
och utmanas av varandra till att inte enbart utföra det respektive chef är bäst på. En                
respondent berättar att verksamheten har som grundtanke att cheferna ska ställa frågan            
“varför det?” för att utmana och uppmana varandra till att tänka utanför boxen. 
 
Till skillnad från kvinnan i chefsparet menar en av männen att de i chefstrion är väldigt olika                 
som personer och ser detta som en framgångsfaktor i deras delade ledarskap. Däremot             
betonar respondenten att det måste finnas gränser för olikheterna, “[...] har man fullständigt             
olika värderingar i livet, ja då blir det jobbigt ju, men jag ser nog en fördel med att man har                    
vissa olikheter”. Ytterligare en fördel i chefstrion är “att vi hela tiden har ett stöd och vi är                  
väldigt starka tillsammans”. Den tredje respondenten beskriver en fördel med delat ledarskap            
som innebär att de kompletterar varandra bra. “Ha någon att bolla med, snabba beslut,              
komplettera varandra när vi ska ut och fixa jobb”. Respondenten fortsätter att beskriva hur              
skickliga de är på att förhandla på grund av att de är tre väldigt olika personer. Två av                  
respondenterna i chefstrion menar också att om delat ledarskap ska fungera är det viktigt att               
cheferna har en gemensam grundsyn något de anser sig ha. 
 
Sammanfattningsvis lyfter respondenterna att det dels är en trygghet att ha någon som ett              
bollplank, men också att de kompletterar varandra i deras kunskaper. Ytterligare en fördel är              
att flera perspektiv kan tillämpas när stora beslut fattas. Huruvida det är en fördel eller               
nackdel att som chefer vara lika varandra personlighetsmässigt inom det delade ledarskapet            
råder det delade meningar om. Vi återkommer till detta i analys och diskussion.  

3.4.2 Respondenternas uppfattningar av nackdelar med delat ledarskap 
Vad som kan ses vara en nackdel eller utmaning med delat ledarskap råder det delade               
meningar om, men även likheter finns mellan respondenternas uppfattningar. I en av            
intervjuerna med chefsparet betonades vikten av att vara transparent mot varandra och en             
utmaning är att “våga visa sig naken inför den andra” som respondenten uttryckte det. Med               
det menar hon att våga visa alla sina sidor och vem man verkligen är. Sedan chefsparet                
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började arbeta tillsammans har hon känt att ledningsteamet har involverats mindre då            
cheferna nu kan diskutera och komma fram till beslut på egen hand. Respondenten menar att               
ledningsteamet säkerligen kan tycka att det är skönt att slippa vara delaktiga i allt, men i                
andra lägen känna sig uteslutna. Det krävs en balansgång från chefernas sida vilket kan vara               
svår att hitta. Att vara ensam chef innebär att själv behöva utföra arbetet, men att vara två kan                  
också innebära att cheferna pushar varandra till att arbeta alldeles för mycket. Med det menar               
respondenten att cheferna kan trigga varandra till att fortsätta arbeta utöver deras            
arbetstimmar vilket hon menar är en nackdel.  
 
En av kvinnorna i chefsparet beskriver även hur det kan vara en nackdel att bli för bekväm i                  
sin roll och det arbete man brukar utföra. Arbetsuppgifter delas upp utifrån respektive             
kompetenser, men om cheferna blir för bekväma med dessa kan det resultera i att deras               
individuella kompetenser ej utvecklas. Respondenten menar därför att det är viktigt att skiftas             
om med uppgifter och att använda varandra som ett bollplank för att utveckla, lära och               
komplettera varandra. Vidare i intervjun menar hon att det är viktigt att vara bekväm i sina                
egna kunskaper och kompetenser samt att kunna glädjas åt den andra för att ledarskapet ska               
fungera. Om inte cheferna i ett delat ledarskap är prestigelösa blir det en nackdel för samtliga. 
 
Chefstrion nämner andra aspekter som en nackdel eller utmaning i deras delade ledarskap. En              
av männen förklarar hur processen gällande beslutsfattande, som i många fall kan underlättas             
och gå fortare, istället kan stanna upp när de är oense kring en sakfråga. Eftersom att de är tre                   
chefer har de löst detta genom majoritetsbeslut. Cheferna har delade meningar gällande synen             
på deras olika avdelningar och den ansvarsfördelning som de har. En av dem anser att “det                
är väldigt lätt att man är inne och trampar på andras ansvarsområden på grund av att man                 
är engagerad och vill företagets bästa egentligen [...]. Där har vi nog lite att arbeta på, det                 
tror jag”. En annan menar däremot att det till viss del kan vara bra att blanda sig i de andras                    
avdelningar då cheferna behöver förstå varandras arbete och ansvarsområden, men betonar att            
vissa beslut ska respektive chef fatta själv inom sitt område. Chefstrion nämner att det varit               
otydligt och ostrukturerat tidigare kring deras områden och ansvarsfördelningar. Men på           
grund av den omorganisering som håller på att genomföras blir roller och struktur allt              
tydligare. Om det inte finns tydliga regler om vad som ska gälla för alla medarbetare och                
chefer finns det en risk att medarbetarna går till den chef som ger bäst förutsättningar, oavsett                
vem som ansvarar för medarbetaren. Det har hänt att medarbetare från de olika avdelningarna              
fått olika svar från cheferna på samma fråga vilket blir en nackdel och utmaning i hur detta                 
ska korrigeras. 
 
Flera av våra respondenter tog upp utmaningen med att inte dubbla arbetet. “Vi har fått               
tillstånd av vår VD att vi behöver inte vara båda på ledningsgruppsmöten, men i början kan                
man känna att man nog behöver vara där för att visa mig. Eller jag vill också synas. Men det                   
har vi blivit bättre på och är mycket mer effektiva” säger en av kvinnorna. En av cheferna i                  
paret beskriver det som en nackdel att cheferna i början ville delta på allt. Även en av männen                  
i chefstrion förklarade att en av cheferna kunde göra något som någon annan redan hade gjort                
vilket medförde att samma arbetsuppgifter utfördes dubbelt. Som tidigare nämnts av           
chefsparet kan cheferna trigga varandra till att arbeta mer och även trion menar att de ibland                
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är överösta med arbete samtidigt som det finns andra åtagande att ta hänsyn till. Det innebär                
att det finns en risk att halka efter med sitt arbetet. En av cheferna i trion har varit med om att                     
delat ledarskap mellan tre projektledare inte fungerat i praktiken. Om endast en individ är              
engagerad och ambitiös i ett delat ledarskap finns det en risk att den ambitiösa individen får                
mängder av arbete att utföra och det blir en överbelastning, vilket skedde hos projektledarna. 
 
Ett delat ledarskap ska aldrig vara en nackdel för medarbetarna. De ska inte behöva              
kommunicera sina synpunkter dubbelt eller få motstridiga beslut menar en av kvinnorna. Det             
är därför viktigt att ha en tydlig och gemensam bild kring vad som ska förmedlas, “[...] det är                  
ju den stora nackdelen om inte det, då blir det ju ineffektivt liksom, både för cheferna och                 
framförallt för medarbetarna, så det är ju verkligen en nackdel om inte det fungerar liksom.               
Då får man ju inte ut det goda av det delade ledarskapet”. Chefstrion nämner också               
bristfällig kommunikation som en nackdel då det kan bli otydligt för medarbetarna och             
betonar att kommunikation är en stor orsak till varför de nu genomgår en omorganisation.              
“När vi startade, när vi kommer in, vi har inga tydliga roller vem som gör vad. [...] Det var                   
inte uppdelat en bra struktur, som vi håller på och har kommit ganska långt i idag”.  
 
Sammanfattningsvis kan det dels vara en utmaning att inte överbelasta sig själv med arbete då               
cheferna i paret och trion har en förmåga att trigga varandra till att arbeta mer. Vidare är det                  
en nackdel om cheferna blir för bekväma i sina arbetsuppgifter då innovation och chefernas              
personliga utveckling hämmas. Även bristfällig kommunikation ses som en nackdel i delat            
ledarskap då det i sin tur kan resultera i att samma arbete utförs av flera chefer samt att olika                   
budskap förmedlas till medarbetarna.  

3.5 Kommunikation i ett delat ledarskap 
Intervjupersonerna beskriver att en god kommunikation är av största vikt mellan de chefer             
som utövar delat ledarskap. I chefsparet är respondenterna överens om att deras            
kommunikation är god. De införde en rutin omedelbart efter att de började utöva delat              
ledarskap som innefattar två avstämningsmöten per dag, ett på morgonen och ett på             
eftermiddagen. Där går cheferna igenom vad som ska hända under dagen, vad som har hänt               
samt hjälper varandra vid behov. Varje måndag har de möten tillsammans med sina             
medarbetare där samtliga delar med sig av förra veckans arbete samt vad målen med den               
kommande veckan är. Eftersom de i dagsläget arbetar hemifrån har dessa rutiner övergått till              
digitala möten, något en av cheferna menar påverkar den informella dialogen negativt.            
Eftersom de ansvarar för olika medarbetare periodvis drabbar digitaliseringen de informella           
mötena med de medarbetare som cheferna inte ansvarar för i stunden då kommunikationen             
med dessa blir betydligt mindre. Tanken med deras kontinuerliga möten är att arbeta efter              
metodiken “agilt ledarskap”. 1 “Vi jobbar ju då i den här agila metodiken och då jobbar man                 
i sprintar kallar man det. Man planerar såhär en månad har vi sprintar då. Planerar inför                

1 Enligt Highsmith (2009) handlar det agila ledarskapet om att kunna vara innovativ, kreativ och förändra för att                  
nå bra resultat. Det krävs även för ledaren att kunna balansera flexibilitet och stabilitet, men även balansen                 
påverkar också hur agilt ledarskapet är. Andra viktiga delar är att få sina medarbetare tycka sitt arbete är roligt                   
och har en hög arbetsglädje.  
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den månaden och sen på slutet så har vi en demo. Då samlar vi hela gänget en fredagmorgon                  
i en timme och då får alla visa upp ‘det här har vi gjort den här månaden’, ‘såhär blev det’,                    
‘den här kampanjen har vi gjort’ och ‘såhär tyckte kunderna” . Detta menar respondenterna              
ger en möjlighet för cheferna att kommunicera med alla medarbetare samt skapa nära             
relationer. En av respondenterna i chefsparet menar att den agila metodiken har gett en              
tydlighet i deras kommunikation till medarbetarna. “Det handlar om att delegera och sedan             
hela tiden följa upp. Den metodiken är nyckeln till vår framgång”.  
 
För att chefsparet ska få en så god kommunikation med sina medarbetare som möjligt har de                
valt att införa något som de kallar för “check-in” varannan vecka där en chef och en                
medarbetare deltar. Men, för att respektive chef ska få en möjlighet att skapa en god relation                
och kommunikation med alla medarbetare har de valt att rotera medarbetarna mellan            
varandra på dessa möten. Det innebär att de skiftar medarbetare efter en viss tid oavsett vem                
de har ansvar för. Syftet med detta är att kunna bidra med olika perspektiv till sina                
medarbetare. En av cheferna i paret menar att trots att cheferna arbetar tillsammans är de               
olika individer och kan bidra med olika perspektiv. Dessa check-ins beskrivs som en form av               
mindre medarbetarsamtal där cheferna ger feedback. Dock poängterar hon att det inte enbart             
är av betydelse att diskutera arbetssituationen på dessa check-ins. Lika viktigt är det att fråga               
hur medarbetarna mår. De har också medarbetarsamtal en gång om året men då medverkar              
båda cheferna tillsammans med en medarbetare.  
 
Även respondenterna i chefstrion förklarar vikten av en god kommunikation och är överens             
om att kommunikationen dem emellan består av en dialog som är både tydlig och              
kontinuerlig. En av dem menar att den avgörande faktorn för deras goda kommunikation är              
deras öppenhet mot varandra. Cheferna är noga med att hålla varandra uppdaterade kring vad              
som händer inom organisationen trots att de har olika ansvarsområden. Däremot har de inga              
dagliga inplanerade möten på samma sätt som chefsparet. Eftersom de sällan har inplanerade             
avstämningsmöten kan luncherna bli ett sådant tillfälle där de informellt kommunicerar med            
varandra om vad som har skett samt kommer att ske. En annan betonar att cheferna ofta                
kommunicerar med varandra om sådant som går mindre bra och hjälps därefter åt att skapa en                
plan för att kunna förbättra det. Dock framgår det under en av intervjuerna att de har                
planerade strategimöten då och då där cheferna diskuterar vad deras nästa mål är, hur de kan                
utveckla organisationen samt sina områden eller om det finns någon kompetens som för             
tillfället saknas.  
 
Chefstrion arbetar också för att skapa en kontinuerlig dialog till sina medarbetare genom att              
införa medarbetardagar en gång i kvartalet. Detta menar en av respondenterna också bidrar             
till att relationerna mellan cheferna och alla medarbetare stärks, inte enbart till de som              
respektive chef har ansvar för. En annan berättar för oss att cheferna har diskuterat fram en                
kommunikationsplan tillsammans som innefattar beskrivningar av vem av cheferna som ska           
kommunicera vad samt på vilket sätt detta ska göras så att medarbetarna uppfattar det som               
förmedlas korrekt. 
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En av männen återkommer under intervjuns gång till att de i chefstrion är väldigt raka mot                
varandra och har en öppen dialog genom att säga vad de tycker och tänker. Dessutom är                
dessa chefer duktiga på att ge varandra feedback och konstruktiv kritik. Något som bör ses               
som en självklarhet enligt honom. Det som skulle kunna förbättras i deras kommunikation är              
att få ut informationen till sina medarbetare snabbare. Chefstrion har ledningsmöten varje            
vecka tillsammans med andra chefer i organisationen för att komma i fas och stämma av hur                
respektive chef med sina medarbetare ligger till. Det kan hända att cheferna inte är överens i                
alla sakfrågor och i de beslut som ska tas, men är noggranna med att skilja på de som                  
personer och sakfrågorna som de diskuterar. “Vi blir förbannade på varandra, vi kan vara              
riktigt ovänner i ett par minuter, sen släpper vi det och går vidare. Annars hade det aldrig                 
funkat”. Han skrattar lite lätt och beskriver att en medarbetare har backat ut från chefernas               
rum när de satt tillsammans och arbetade och kom senare tillbaka med en vit flagga efter att                 
diskussionen mellan cheferna varit hetsig. 
 
Sammanfattningsvis har både chefsparet och chefstrion utformat en kommunikationsplan         
tidigt i deras delade ledarskapet. Både paret och trion har inplanerade avstämningsmöten            
även om chefsparet har mer av detta, medan chefstrion har en spontan men kontinuerlig              
dialog. Relationer är också något som skapas genom en god kommunikation enligt både             
chefsparet och chefstrion. Dels mellan varandra men också med sina medarbetare.           
Respondenterna i chefsparet och chefstrion beskriver vidare vikten av de informella mötena.            
Chefstrion menar dock att detta är informella möten som sker cheferna emellan medan             
chefsparet syftar på de informella möten som sker mellan chef och medarbetare.            
Respondenter i chefstrion lyfter även några svårigheter med kommunikationen samt när den            
varit bristfällig vilket kommer att presenteras nedan.  

3.5.1 Svårigheter med kommunikation 
Två av respondenterna i chefstrion beskriver att kommunikationen dels mellan varandra men            
också mellan cheferna och medarbetarna var bristfällig till en början. Eftersom cheferna har             
ansvar för olika områden kunde det hända att de hade som mål att förmedla samma budskap                
till sina medarbetare, men misslyckades med detta vilket gjorde att kommunikationen brast            
många gånger. Han förklarar också att de har upplevt flera tillfällen när den information som               
de har förmedlat till sina medarbetare har förvrängts på vägen. Vi frågade hur de har löst                
dessa situationer och fick som svar att de då gör en rättelse till de berörda medarbetare och                 
försöker då vara mer tydliga i sin kommunikation. Även respondenterna i chefsparet menade             
att en bristfällig kommunikation blir till en nackdel för medarbetarna. En svårighet i             
chefernas kommunikation är just att vara tydliga och inte motstridiga i deras signaler och              
budskap. Det blir ineffektivt för cheferna i deras kommunikation till varandra och sina             
medarbetare om de inte är överens om vad som ska kommuniceras och hur.  

3.6 Kön och delat ledarskap 
Flera utav respondenterna valde att dra kopplingar mellan delat ledarskap och kön utan att vi               
ställde några frågor kring det. Chefsparet är väldigt öppna med att beskriva deras relation till               
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varandra och menar att de ser varandra som syskon. En av respondenterna i chefsparet anser               
det vara en gåva att ha någon som står en så nära och vill en väl. Att vara öppen och ärlig                     
med sina tankar och känslor och vilja varandras bästa betonar dock samma respondent kan              
vara lättare för kvinnor än män. Vidare upplever en av de fem respondenterna att det främst                
är män som har svårt att vara prestigelösa i sitt delade ledarskap. Detta innebär att män har                 
svårare att glädjas åt andra, men även känner en viss osäkerhet i sina egna kunskaper. En                
respondent i chefsparet berättar för oss att det funnits ett manligt chefspar på företaget som               
inte fungerade alls tillsammans och fick återgå till enskilt ledarskap relativt omgående.            
Anledningen till att deras delade ledarskap inte fungerade var på grund av att de inte var helt                 
transparenta med varandra. Cheferna i detta ledarskap saknade även kommunikation,          
prestigelöshet samt ett gemensamt arbete för att nå målen. Respondenten fortsätter förklara            
att om chefer saknar dessa delar kommer inte det delade ledarskapet att fungera i praktiken. 
 
En i chefsparet menar dessutom att det är ovanligt med kvinnor i ledande position i den                
bransch cheferna befinner sig i. Det gör att en del reaktioner har väckts som en följd av deras                  
val att dela på ledarskapet. Respondenten uttrycker det genom att säga “Det här handlar inte               
om att vi är kvinnor, det handlar inte om att vi inte klarar det själva, utan det handlar om att                    
få resultat snabbare, fatta modiga beslut snabbare och också lite grann om ens egen och               
organisationens hållbarhet”. Som en kontring till detta menar respondenten att de som säger             
att kvinnor delar på ledarskapet för att de inte klarar av att leda enskilt får ta sig en titt på                    
deras resultat då de gång på gång presterar högt och får positiv respons från sina medarbetare                
på deras sätt att dela på ledarskapet.  
 
Sammanfattningsvis har respondenterna en del olika åsikter kring delat ledarskap och kön.            
Det framgår att en respondent upplever att män har svårare att vara prestigelösa i sitt delade                
ledarskap samt att ha en öppen kommunikation. Chefsparet förklarar att de fått en del              
reaktioner som en följd av att de delar på ledarskapet. Vi återkommer till analys kring detta i                 
5.5. 
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4 Teori  
I följande avsnitt kommer de teoretiska utgångspunkter vi valt för denna uppsats att             
presenteras och beskrivas. Avsnittet inleds med en redovisning av vårt urval och källkritik.             
Därefter presenteras teorier samt tidigare forskning kring delat ledarskap såsom olika           
perspektiv, varianter samt för- respektive nackdelar. Även teori kring kommunikation          
kommer att lyftas. Kapitlet avslutas med teori kring kön och ledarskap.  

4.1 Urval och källkritik 
I vårt sökande på elektroniska källor har vi använt oss av Lubsearch, Emerald Insight samt               
Google Scholar. Lubsearch är Lunds Universitets egna forum där bibliotekets samlade           
resurser finns. Google Scholar är Googles sökmotor där information finns i form av             
elektroniska källor som både är vetenskapliga och akademiska. Emerald Insight är en databas             
där både tidskrifter samt bokserier finns inom vissa angivna områden till exempel ledarskap,             
human resources och organisationsutveckling. På dessa olika forum har vi bland annat använt             
sökorden “delat ledarskap”, ”shared leadership in workplace”, “communication between         
leaders”. De engelska sökorden använde vi på både Lubsearch och Emerald Insight då det ger               
oss en bredare litteratur att förhålla oss till. Vi valde även att ha citationstecken vid dessa                
sökningar vilket kallas för frassökning. Tack vare detta blev vår sökning avgränsad till enbart              
de artiklar där fraserna förekom, vilket underlättade i vårt letande. Eftersom många av de              
artiklar vi valde att använda är från andra länder än Sverige blir det svårt för oss att                 
generalisera resultatet av dessa studier till vår uppsats. Vi har därför avgränsat oss i de               
artiklar vi utgått från genom att inte ta med all information, utan enbart de delar som vi fann                  
relevanta för vårt syfte. Lunds Universitet (uppdaterad 2020) skriver om referentgranskning           
eller peer review som det även kallas. Detta innebär att texten och dess innehåll granskats och                
bedömts av individer med likartad kompetens som författaren. För att kunna förhålla sig till              
huruvida källan är sanningsenlig och trovärdig har vi i största mån använt oss av artiklar och                
arbeten som är peer reviewed.   
 
Vi är medvetna om vikten med primärkällor och har främst använt oss av detta. Om en bok                 
eller artikel hänvisat till en annan källa har vi först försökt söka upp denna och därefter                
hänvisat utifrån den. Detta fungerade dock inte alltid och vid dessa tillfällen skrev vi först               
namnet på primärkällan och därefter sekundärkällan. Fördelen med att använda enbart           
primärkällor är att materialet är mer trovärdigt och vi som forskare behöver inte ifrågasätta              
huruvida det som står har blivit snedvridet. Å andra sidan finns det även en fördel med                
sekundärkällor. Då det är flera forskare eller författare som tagit del av informationen kan en               
bredare syn på ämnet ges.  

4.2 Perspektiv på delat ledarskap  
Det som kan vara bestämt rent formellt angående hur det delade ledarskapet ska se ut i teorin                 
behöver inte nödvändigtvis stämma överens med hur det faktiskt fungerar i praktiken.            
Dessutom kan arbetet och uppdelningen mellan cheferna förändras efterhand. I en del            
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chefspar kan den ena parten vara överordnad den andra både teoretiskt och formellt, men i               
praktiken utför de samma typ av arbetsuppgifter och delar på ansvaret. I andra fall kan chefer                
formellt ha hand om varsin avdelning, men informellt ansvarar de gemensamt för båda. Då              
det finns flera olika sätt att dela på sitt ledarskap kan man se på fenomenet genom tre olika                  
perspektiv (Döös et al. 2013). 

4.2.1 Upplevelseperspektivet  
Upplevelseperspektivet utgår från chefers egna uppfattningar och att förstå grunden, vilket           
innebär att ta ett gemensamt ansvar för helheten. Detta skiljer sig från de andra två perspektiv                
som presenteras nedan då de istället fokuserar på varianter och skillnader.           
Upplevelseperspektivet har tre kännetecken som chefer nämner när ledarskapet fungerar väl           
vilket är: 

- “prestigelöshet 
- förtroende cheferna emellan  
- gemensamma värderingar angående både vad man vill med verksamheten och hur           

man bör leda människor” (Döös et al. 2013 s. 27). 
Kännetecknena utgör en botten eller en grund och när dessa fungerar blir grunden stadigare.              
Grunden är väldigt tydlig i samledarskap då cheferna behöver något att stå på tillsammans för               
att klara av det gemensamma arbetet. Däremot kan olikheter chefer emellan vara en fördel              
men det viktiga är att värdegrunden är densamma för alla (Döös et al. 2013). 
 
Prestigelöshet  
Detta syftar till hur cheferna tänker och agerar. Det delade ledarskapet kräver en respekt för               
cheferna mellan varandra, men också ett förtroende i att cheferna i ledarskapet litar på              
varandras kunskaper. Författarna listar punkter utifrån fyra chefspar om hur prestigelöshet           
visar sig, däribland att dela på både makt och ansvar, att inte ha ett behov av en rangordning                  
och att hävda sig själv, utan istället kunna glädjas åt den andras framsteg. Det handlar även                
om hur cheferna arbetar tillsammans och huruvida de kan byta uppgifter eller projekt mitt i               
arbetet och liknande. Alla individer har sina styrkor och svagheter och inom prestigelösheten             
gäller det att kunna inse detta och vara ärliga gentemot varandra (Döös et al. 2013).  
 
Förtroende chefer emellan  
Förtroendet är inget som finns innan chefer påbörjar uppdraget med delat ledarskap, utan det              
utvecklas efterhand. Även här har Döös et al. (2013) gjort en lista utifrån de fyra chefsparens                
erfarenheter. Chefsparen menar att förtroende innebär att kunna lita på den andra personens             
magkänsla och tro på dens idéer och lösningar. Vidare innebär det att kunna hantera              
svårigheter tillsammans, ha en god kommunikation och kunna prata om allt. Det är därför              
viktigt att kunna ta till sig kritik och feedback från den andra parten. Chefsparen ansåg               
dessutom det vara betydelsefullt att kunna se vad den andra chefen har för kunskaper och lita                
på att den personen gör sitt yttersta i deras delade ledarskap.  
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Gemensamma värderingar  
Som tidigare nämndes är den gemensamma värdegrunden av yttersta vikt då den står för              
verksamhetens mål, men den är också viktig gällande hanteringen av andra människor.            
Chefsparen redogör även här för deras syn på de gemensamma värderingarna. Majoriteten            
nämner människosynen och beskriver hur viktig den är att visa sina medarbetare. Några har              
valt att visa den genom att låta sina medarbetare välja kontor och att cheferna tar de kontor                 
som blir över. Andra chefspar har valt att låta medarbetarna arbeta på sitt eget sätt och inte                 
endast följa chefernas direktiv och arbetssätt (Döös et al. 2013). 

4.2.2 Organisationsperspektivet  
Perspektivet handlar om hur strukturen ser ut i verksamheten med delat ledarskap. Det vill              
säga om cheferna ansvarar för en gemensam enhet, vilket innebär samma verksamhet,            
ekonomi och medarbetare, eller om cheferna har delat upp enheterna och istället har ett              
övergripande samarbete och ansvar. Det innebär då skilda verksamheter eller avdelningar,           
men kan också handla om en geografisk uppdelning, dock samarbetar cheferna över            
gränserna. Hur uppdelningen ser ut har ingenting att göra med vilken typ av verksamhet det               
är, utan det finns olika sätt att dela på ledarskapet inom olika branscher (Döös et al. 2013).  
 
En gemensam enhet  
Även här kan samarbetet delas upp. Antingen kan cheferna befinna sig på samma plats i               
hierarkin eller så är den ena överordnad den andra. Om den ena är överordnad kan det för en                  
del av chefsparen, som vi tidigare lyft, bli ett formellt problem då de ansvarar för en                
gemensam enhet men informellt delar på uppgifter och ansvar. Några utav dessa chefspar             
valde därför att ändra deras ansvar så att de i vissa perioder var likställda, men i andra                 
perioder var en av cheferna överordnad den andra. Detta med syftet att få det mer jämställt i                 
hierarkin. Efter en lång tid av att arbeta tillsammans och driva frågan om att bli likställda                
även formellt ändrades den hierarkiska nivån för en del av chefsparen. Ett av chefsparen såg               
sitt delade ledarskap som ett gemensamt arbetssätt trots att de inte befann sig på samma               
hierarkiska nivå  (Döös et al. 2013). 
 
Var sin enhet  
Döös et al. (2013) beskriver att om cheferna ansvarar för respektive enhet är de inte bara                
likställda informellt, utan även formellt. Det blir en tydlig gräns i uppdelningen mellan det              
formella och praktiken, men det kan bli en svårighet att veta vad som är uppdelat och vad                 
cheferna har för informellt samarbete. En fördel är därför att gemensamt ta fram hur detta               
samarbete ska se ut utan att det ska vara för strikt eller för vagt.  

4.2.3 Uppgiftsperspektivet  
Det tredje och sista perspektivet handlar om hur cheferna delar upp ansvar, arbetsuppgifter             
och befogenheter. 
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                                                           Figur 1.  Döös et al. (2013, s. 35).  
 
Forskarna presenterar en matris där samledarskap befinner sig i mitten, precis som nämndes             
tidigare angående molnet och dess kärna i inledningen. Uppdelningen har gjorts utifrån            
huruvida arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter är uppdelat eller gemensamt. Figuren är en            
förenklad bild av hur det kan tänkas se ut i teorin, men i verkligheten är det inte lika enkelt.                   
Ett chefspar kan antingen befinna sig i flera rutor eller möjligtvis i en gråzon som inte täcks                 
av figuren. Orsaken till huruvida ett chefspar kan placeras i flera rutor beror på var fokus ska                 
läggas, om det är det formella eller informella som beskrivs (Döös et al. 2013).  
 
Samledarskap  
Ett ledarskap som anses vara mest omfattande är samledarskap vilket innebär att cheferna har              
ett gemensamt ansvar, gemensamma uppgifter, befogenheter och makt. Dessutom arbetar          
båda cheferna heltid. Både teoretiskt rent formellt och i praktiken sker ett gemensamt ledande              
och cheferna befinner sig även på samma nivå i hierarkin, det vill säga att ingen är                
överordnad den andra (Döös et al. 2013).  
 
Skuggledarskap  
I andra fall av delat ledarskap kan arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter vara uppdelat             
förklarar Döös et al. (2013). Utövar cheferna skuggledarskap har de valt att dela på ansvar               
och befogenheter, men har gemensamma uppgifter. Ytterligare något som skiljer          
skuggledarskap från samledarskap är den hierarkiska ordningen. En i chefsparet är           
överordnad den andra formellt. Exempel på skuggledarskap kan vara en chef och en             
biträdande chef. Det finns då ett tydligt samarbete, men också en tydlig uppdelning, både i               
hierarkin och i uppgiftsfördelningen. Det kan även handla om att chefen samarbetar med en              
medarbetare som har någon form av chefsuppgifter, till exempel en projektledare eller            
liknande. I dessa fall delar de på uppgifterna och kan till viss del se det som ett gemensamt                  
ansvar och befogenheter, men det är chefen som har det sista ordet vid frågor eller beslut. I en                  
del fall vill cheferna ha ett samledarskap och leder då ofta i praktiken på så vis, trots att deras                   
delade ledarskap ser annorlunda ut formellt.  
 
Funktionellt delat ledarskap  
Den tredje formen som Döös et al. (2013) tagit upp i sin matris är funktionellt delat                
ledarskap. Denna form av ledarskap innebär att cheferna har ett övergripande gemensamt            
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ansvar för organisationen, men uppdelade ansvarsområden. Precis som i samledarskap är           
cheferna likställda, det vill säga på samma nivå i hierarkin.  
 
Övrigt - exempelvis matrisledarskap och fördelat ledarskap  
I de övriga karaktäriseras det genom att uppgifter, ansvar samt befogenheter är uppdelade,             
men cheferna har en gemensam strävan för helheten. Matrisledarskapet innebär att cheferna            
ansvarar för olika områden, exempelvis kan en chef ha ansvar för produktionen och en annan               
för personalen. Det delade ledarskapet utövas då när avdelningen för personal arbetar med             
produktionsområdet. Cheferna är likställda och de kan välja att använda matrisledarskap när            
avdelningarna är beroende av varandra. Att endast samarbeta över gränserna räcker inte, utan             
det behöver vara ett samarbete som är mer omfattande än så. Det kan finnas en nackdel med                 
att arbeta på detta sätt, nämligen att det kan medföra konkurrens. Cheferna för de olika               
avdelningarna kan ha skilda åsikter och olika viljor i sitt samarbete. Fördelat ledarskap har              
däremot en helt annan innebörd. Här ligger fokus på delegering av uppgifter, men för att det                
ska kunna räknas som delat ledarskap krävs det att den som delegerat och den som fått                
uppgiften har ett samarbete som är utöver det vanliga (Döös et al. 2013).  

4.3 För- respektive nackdelar med delat ledarskap 
Att dela på ledarskapet kan resultera i flera fördelar. Till exempel kan det skapa ett klimat                
som är både utvecklande och hälsosamt (Ekvall och Goding 2005 refererad i Döös et al.               
2013). Dessutom har forskning visat att ett delat ledarskap leder till innovation samt en              
kreativitet vid beslutfattning och problemlösning (Hoch 2014). Ett exempel som Stockholms           
stad nämner i sitt arbete om delat ledarskap är hur det delade ledarskapet kan underlätta vid                
rekryteringen av chefer. Det innebär att det kan vara en fördel att vara två när individer vill                 
utvecklas i sin chefsroll, men även under tiden cheferna lever på olika sätt. Det kan till                
exempel vara under småbarnsåren. När chefer leder tillsammans kan de också fungera som ett              
stöd till varandra samt komplettera varandras egenskaper och kunskaper. Ett annat exempel            
är hur ett delat ledarskap kan bidra till en större känsla av demokrati och en ökad delaktighet                 
för medarbetarna (Ekvall och Goding 2005 refererad i Döös et al. 2013). Forskarna menar              
vidare att i dagens samhälle krävs det oerhört mycket av en chef, vilket i många fall är mer än                   
vad en ensam individ klarar av. Därför kan delat ledarskap underlätta även i denna fråga               
(Döös et al. 2013). 
 
En studie gjordes under tidigt 2000-tal med sju stycken chefspar som utövade delat ledarskap.              
Cheferna hade ansvar för allt mellan 20 till 200 anställda och hade arbetat tillsammans mellan               
fem och tolv år. Resultaten från detta arbetssätt visade sig vara framgångsrika. Cheferna i              
studien tog upp hur viktigt det är med lojalitet, förtroende för varandra, generositet och              
ödmjukhet. En av de mest betydelsefulla delarna för ett lyckat delat ledarskap är att ha               
gemensamma värderingar då ledarna kan arbeta mot samma mål, men också för att kunna              
bygga en stark relation till varandra. Det framkom däremot att cheferna inte får bli alltför               
starka tillsammans då det måste finnas en öppenhet mot sina medarbetare. Chefsparen har             
under tiden de arbetat tillsammans lärt sig varandras goda egenskaper och hur de kan dra               
nytta av varandra. Ytterligare en fördel som nämns är hur en chef i ett av chefsparen är mer                  
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försiktig medan den andra är totala motsatsen, men att de kompletterar varandra och använder              
sig av varandras olikheter. I sin tur ger det utvecklingsmöjligheter, både för verksamheten             
men också för cheferna (Wilhelmson 2005).  
 
Svårigheter som upplevdes hos cheferna i Wilhelmsons (2005) studie var att de vid tillfälle              
inte var lika ansvariga, men också när en av cheferna utlovat att fullgöra ett arbete men inte                 
höll löftet. Det resulterade i att den andra chefen fick ta över. Detta skapar i sin tur en obalans                   
i samarbetet då en av cheferna kan uppleva att hen får ta det största ansvaret. Chefsparen                
förklarade hur de på olika sätt löste det problemet. Några av chefsparen fick hjälp av HR                
medan andra vande sig vid uppdelningen och fortsatte att arbeta på det sättet. En del               
arbetsuppgifter ses som roligare än andra att utföra och det krävs därför att uppgifterna delas               
lika mellan cheferna så att inte en chef får alla de tunga uppgifterna, medan den andra endast                 
utför roliga och lättare uppgifter. Ytterligare en svårighet med delat ledarskap som lyfts i en               
artikel skriven av Hoch (2014) är huruvida cheferna anses vara homogena eller heterogena.             
Cox et al. (2003) refererad i Hoch (2014) menar att om ledarna är homogena kommer de                
troligen att utveckla ett bättre delat ledarskap och behandla varandra lika än om de är               
heterogena. French et al. (2015) motsäger dock detta och menar att heterogena grupper anses              
vara mer kompletterande gentemot varandra.  

4.4 Kommunikation och ledarskap  
Ledarskap handlar till stor del om att chefer ska skapa mening och förståelse för arbetet som                
sker inom organisationen (Heide et al. 2005). Även Cohrs et al. (2019) menar att              
kommunikation spelar en avgörande roll i ledningen. Det kan vidare ses som en             
grundförutsättning för att organisationer ska ha möjlighet att skapas, existera och utvecklas            
(Heide et al 2005). Engström och Lundin (2018) beskriver kommunikation som en            
påverkansprocess samt ett tillfälle för att lära sig något nytt.  
 
Kommunikation sker genom aktiviteter hela dagarna, så som möten, samtal eller           
diskussioner. Det är svårt att avgöra vad en god kommunikation är. Ett förslag på en god                
kommunikation skulle kunna vara när parterna som kommunicerar lyckas skapa en           
gemensam förståelse. Heide et al. (2005) förklarar att organisationskommunikation är ett           
område som beskriver medlemmarnas formella och informella kommunikation i en          
organisation. Det finns olika typer av intern kommunikation och vi väljer att lyfta några utav               
dem. Ledningsfunktion handlar om den kommunikation som har som syfte att få            
medarbetarna att göra det som krävs för att målen ska uppnås samt skapa bra relationer med                
personalen. Den övertalande funktionen kan sägas vara ett resultat av ledningsfunktionen. Det            
handlar om chefers övertalan till medarbetare att utföra något speciellt (Richmond och            
McCroskey 2001 refererad i Fresk 2016). 

4.4.1 Olika kommunikationsstilar och dialogens betydelse 
Enligt en del forskare har alla en individuell kommunikationsstil som är stadig över tid men               
kan ändras genom lärande. Det finns ett antal olika kommunikationsstilar. Några exempel är             
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öppen, dominerande, vänlig, uppmärksam och avslappnad. Dessa olika kommunikationsstilar         
har visat sig ha positiv påverkan på tillit, arbetstillfredsställelse och engagemang. Dessa kan             
även liknas det som betonas som viktigt inom transformativt ledarskap2. Vidare är det av stor               
betydelse att chefer ser interaktionen dels mellan varandra, men även mellan sig själva och              
sina medarbetare som en dialog istället för en monolog (Cohrs et al. 2019). Engström och               
Lundin (2018) lyfter begreppet dialogkompetens vilket innebär att allas kunskaper och           
erfarenheter är dyrbara. Individerna anser sig vara jämlika med varandra och deras mål är att               
gemensamt skapa kunskap. Vid en dialog ska individerna lyssna på varandra och tillsammans             
granska de problem och handlingsalternativ som finns. Det ska finnas en trygghet i att alla               
personer får uttrycka sin kunskap och sina åsikter (Engström och Lundin 2018). Chefer ska              
visa empati gentemot varandra och sina medarbetare som de kommunicerar med och lyssna             
och ta till sig varandras synpunkter. Ett verktyg för att ta sig an den delen av ett effektivt                  
ledarskap som är individfokuserat är därför den uppmärksamma kommunikationsstilen         
(Cohrs et al. 2019).  

4.4.2 Svårigheter med kommunikation 
Svårigheterna med kommunikation är åtskilliga. I många organisationer finns klagomål kring           
otydligheter med kommunikationen i form av att chefer ej lyssnar på sina medarbetare, att              
beslut inte framförs tydligt samt att medarbetarna antingen får för mycket eller för lite              
information från cheferna. Få chefer har en utbildning i hur de ska kommunicera på bästa sätt                
vilket kan vara en nyckelfaktor till att kommunikationen inom många organisationer brister            
(Heide et al. 2005). Stanley Deetz (1992 refererad i Heide et al. 2005) menar att få ledare är                  
utbildade i att föra en dialog och fatta beslut gemensamt. Därav finns ett behov av att utbilda                 
chefer i sina kommunikationsroller (Heide et al 2005). Dessutom blir det en svårighet att              
kommunicera om cheferna varken har förmåga eller motivation till att kommunicera med            
varandra och dela sin kunskap (Hill 2005). Att utveckla den direkta och personliga             
kommunikation mellan chefer och medarbetare och chefer sinsemellan bör därför vara en            
prioritering hos organisationer (Heide et al. 2005). 

4.5 Kön och ledarskap 
Könsstereotyper handlar om hur kvinnor och män ska vara och bete sig och i en studie av                 
Rudman et al. (2012) undersöks dessa stereotyper samt vilken status egenskaperna har i ett              
ledarskap. Prentice och Carranza (2002 refererad i Rudman et al. 2012) skriver om hur              
maskulina dominerande egenskaper såsom att vara kontrollerande och arrogant fungerar för           
manliga ledare men inte får användas av ledare som är kvinnor. Svag och naiv ses istället                
som feminina egenskaper och är endast accepterade av kvinnor att använda. Rudman et al.              
(2012) skriver även hur egenskaperna konkurrenskraftig, oberoende och självsäker ses som           
maskulina attribut medan varm, snäll och stöttande ses som mer feminina. Enligt Johnson et              
al. (2008) är även tyranni och styrka karaktärsdrag som anses mer typiska för manliga ledare,               
medan känslighet tillskrivs kvinnliga ledare. Hängivenhet, intelligens och karisma var          
egenskaper som inte gick att se skillnad på mellan könen.  

2 Grundaren av det transformativa ledarskapet (Bass 1990) beskriver vikten av att cheferna ska visa intresse för 
sina medarbetare samt arbeta gemensamt för att uppnå gruppens mål.  
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Studien visade även hur de egenskaper en manlig ledare bör ha har en hög status, medan                
statusen för de egenskaperna en kvinnlig ledare bör besitta är neutrala. Forskarna har tagit              
fram en tabell där de manliga karaktärsdragen hamnar på den övre halvan vilket innebär en               
hög status. Dessa egenskaper är karriärsinriktad, bra ledarförmåga, aggressiv, bestämd,          
oberoende, ha ett affärssinne, ambitiös, hårt arbetande, fungerar bra under tryck, drivande,            
intelligent, analytisk, hög självkänsla, övertygande, konkurrenskraftig och kompetent. Dock         
ansågs fyra av egenskaperna som är mer typiska för kvinnliga ledare också ha en hög status,                
nämligen glad, entusiastisk, förväntasfull och mån om sitt utseende. Resterande egenskaper           
såsom känslig, duktig på att lyssna, samarbetsvillig, vänlig, stöttande, politisk, hjälpsam och            
sympatisk hade istället en neutral status (Rudman et al. 2012). Johnson et al. (2008) menar               
däremot att styrka, som anses vara manligt, och känslighet, vilket är mer typiskt för kvinnor,               
anses vara två viktiga egenskaper för ledareffektivitet, även om styrka tycktes vara aningen             
viktigare. Kvinnor ses som ineffektiva om de varken visar styrka eller känslighet, medan det              
endast krävs att män inte visar styrka för att ses som ineffektiva. Rudman et al. (2012) menar                 
att de egenskaper som visar på sårbarhet och svaghet, som har låg status, inte är något en                 
manlig chef ska besitta. Egenskaper som istället är kopplade till dominans bör däremot inte              
kvinnliga chefer besitta, det vill säga de som har en hög status.  
 
Det finns normer för hur kvinnor och män bör vara och leda och om dessa normer bryts kan                  
omgivningen reagera. Johnson et als. (2008) studie visar att de förväntningar som finns på en               
kvinna och hur hon bör agera matchar inte de förväntningar som finns på en chef. Chefer som                 
istället har både beteende och attityder som stämmer överens med den föreställning som finns              
på hur ett ledarskap ska utföras anses vara positivt och visar på att det är en effektiv ledare.  
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5. Analys och diskussion  
I följande avsnitt kommer resultatet att analyseras i förhållande till våra utvalda teorier. Då vi               
valt ett fenomenografiskt förhållningssätt är fokus att analysera variationer i chefernas           
uppfattningar. Strukturen i analys och diskussion följer de teman som återfinns i resultatet. 

5.1 Innebörden av delat ledarskap 
Chefsparet beskriver innebörden av delat ledarskap som ett gemensamt ansvar för affären och             
ett arbete mot gemensamma mål. Respondenterna i chefstrion har skilda uppfattningar av            
fenomenet där två chefer menar att de arbetat med delat ledarskap tillsammans tidigare             
medan den tredje chefen inte delar denna uppfattning. Vidare menar en av cheferna att delat               
ledarskap handlar om att gemensamt fatta stora beslut i praktiken medan en annan menar att               
det handlar om att arbeta mot gemensamma mål, precis som chefsparet nämnde. En             
respondent i trion gör en liknelse med idrott där varje enskild spelare ska ta sitt ansvar för att                  
få ett fungerande lag. Även i en organisation är det viktigt att varje chef tar sitt ansvar för att                   
låta medarbetarna utvecklas samt för att få verksamheten att fungera, vilket gör att vi tror han                
drar denna liknelse. Fortsättningsvis tror vi att den teamkänsla som finns i ett lag också måste                
finnas hos cheferna i ett delat ledarskap. I ett lag är det gemensamma målet att vinna och vi                  
tror att det främsta målet i ett delat ledarskap är att tillsammans skapa en fungerande               
verksamhet. Inom varje delat ledarskap menar vi dock att det finns olika mindre mål att               
sträva efter som cheferna har, vilket vi kommer återkomma till.  
 
Orsaken till att chefstrion har olika uppfattningar kring deras tidigare arbete gällande delat             
ledarskap skulle dels kunna bero på att deras förståelse för arbetssättet var mindre då än det är                 
idag. Trots att deras förståelse för delat ledarskap i praktiken har ökat delar de dock inte en                 
gemensam syn på innebörden av fenomenet. Precis som Döös et al. (2013) beskriver finns det               
olika sätt att se på just delat ledarskap vilket också kan vara en bidragande faktor till att                 
chefstrion har olika uppfattningar om innebörden av arbetssättet. Ju mer delat ledarskap            
kommer att uppmärksammas och forskas kring desto större gemensam förståelse för           
begreppet menar vi därför att cheferna kommer att få. Vi tror även att en faktor som bidrar till                  
att de har olika uppfattningar av fenomenet är på grund av att de inte arbetar lika nära                 
varandra som chefsparet gör. Anledningen till att chefsparet delar samma syn på arbetssättet             
menar vi alltså beror på att de ansvarar för ett gemensamt arbetsområde till skillnad från               
chefstrion som har en tydligare uppdelning. Vi tror att det alltid krävs en gemensam grundsyn               
när chefer delar på ledarskapet. Eftersom chefstrion ansvarar för olika avdelningar menar vi             
att det är av yttersta vikt att deras grundsyn är gemensam för att de ska kunna leda och styra                   
respektive avdelning på liknande sätt. 

5.2 Delat ledarskap i praktiken  
Hur strukturen i en organisation ser ut avgör huruvida cheferna ansvarar för en gemensam              
enhet eller varsin, något organisationsperspektivet tar upp. Chefsparet är tillsammans          
ansvariga för verksamheten då de har samma ansvar och befogenheter. Ett gemensamt ansvar             
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finns för medarbetarna, resultatet och de stora frågorna. Döös et al. (2013) menar att              
strukturen då är en gemensam enhet, men att samarbetet kan delas upp vilket chefsparet har               
valt att göra. De delar upp ansvarsområden i perioder på grund av deras rotation, men vi anser                 
inte det vara tillräckligt uppdelat för att det ska räknas som att de ansvarar för varsin enhet.                 
Det måste då finnas en tydlig gräns på uppdelning både formellt och i praktiken, vilket det                
enligt oss inte finns. Respektive chef i trion ansvarar däremot alltid för samma område vilket               
gör att det finns en tydlig uppdelning både formellt och i praktiken. Dock har de ett                
gemensamt övergripande ansvar för verksamheten vilket tyder på en gemensam enhet.           
Modeller som finns i teorin kan ibland vara svåra att applicera direkt i verkligheten då delat                
ledarskap kan se ut på många olika sätt i praktiken. Vi har därför valt att försöka konkretisera                 
chefsparet och chefstrions respektive enhet för att ge en tydligare bild av hur deras delade               
ledarskap ser ut i praktiken. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Egen modell 1. Exempel för chefsparet             Egen modell 2. Exempel för chefstrion  
 
Döös et al. (2013) pratar även om uppgiftsperspektivet, vilket handlar om uppdelning av             
ansvar, arbetsuppgifter och befogenheter. Vi presenterar olika typer av ledarskap i avsnitt            
4.2.3 och precis som författarna skriver är matrisen förenklad vilket vi håller med om efter att                
ha genomfört våra intervjuer. Som tidigare nämnt kan chefer som delar på ledarskapet finnas              
i gråzoner som inte täcks av modellen eller befinna sig i flera olika rutor, vilket vi anser att                  
våra respondenter gör. På grund av att det finns fler sätt att dela på ledarskapet än vad som                  
framgår i teorin menar vi att mer forskning kring perspektiv på delat ledarskap i praktiken               
behövs. Å andra sidan tror vi att chefspar som utövar delat ledarskap väljer att dela på                
ledarskapet på det sätt som fungerar för just dem vilket gör det väldigt individuellt. Däremot               
förmodar vi att chefer utan erfarenhet kring delat ledarskap, men som önskar utöva detta, kan               
tycka att det gynnar deras framtida arbetssätt med en utökad teori. Med fler sätt i teorin som                 
visar hur chefer kan dela på ledarskapet kan det underlätta när cheferna ska inleda sitt               
samarbete och hitta de sätt som passar för just dem.  

 
Samledarskap, som innebär att cheferna har ett gemensamt ledarskap, det vill säga att inget              
skiljer dem åt, anser vi till stor del att chefsparet har. Precis som en i chefsparet beskriver                 
“Formellt så har vi helt ett delat ledarskap liksom [...] så det är ingen av oss som har mer                   
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formell beslutsmakt eller beslutsmandat än den andra utan det är helt delat liksom” är detta               
enligt oss en tydlig beskrivning av ett samledarskap. Däremot har de till viss del ett               
funktionellt delat ledarskap som Döös et al. (2013) beskriver som ett gemensamt ansvar men              
uppdelade ansvarsområden vilket överensstämmer med vår egen modell 1 över chefsparets           
uppdelning. Chefstrion däremot har en annan uppdelning som ändrats under tiden. När            
cheferna började med sitt delade ledarskap var en av dem högre hierarkisk ställd vilket              
stämmer överens med skuggledarskap. Däremot beskriver Döös et al. (2013) skuggledarskap           
som uppdelat ansvar och befogenheter men arbetsuppgifterna är desamma för alla. Chefen            
som tidigare hade en högre befattning hade mer ansvar och befogenheter än de andra två,               
men deras arbetsuppgifter skildes åt. Det sistnämnda stämmer alltså ej överens med            
skuggledarskap. Författarna skriver dock att chefer i vissa fall kan dela på uppgifterna och till               
stor del ha ett gemensamt ansvar men att en har det sista ordet, vilket är så chefstrion                 
beskriver sin tidigare uppdelning. Efter omorganiseringen är de dock likställda hierarkiskt.           
Med tanke på att de idag har en uppdelning av uppgifter men ett gemensamt övergripande               
ansvar utövar de enligt oss istället ett funktionellt delat ledarskap. Däremot ser vi även hur               
matrisledarskap kan förklara chefstrions uppdelning då cheferna i ett matrisledarskap är           
likställda och ansvarar för olika områden samt att dessa områden är beroende av varandra.              
Dock innebär det att olika områden samarbetar vid olika och enstaka tillfällen, medan vi              
menar att chefstrions avdelningar är beroende av varandra dagligen. Nackdelen med           
matrisledarskap är att konkurrens kan uppstå mellan cheferna för de olika avdelningarna.            
Cheferna i trion och deras medarbetare arbetar mycket tillsammans trots att de ansvarar för              
varsin avdelning och därmed anser inte vi att konkurrens är något som förekommer i deras               
delade ledarskap. Det var heller inget som nämndes under intervjuerna eller något vi kunde              
utläsa mellan raderna. Vi tror att det är mer förekommande med konkurrens när cheferna har               
olika uppfattningar om mål och hur de ska samarbeta, men framförallt när chefen för              
respektive avdelning tycker att sitt område är viktigast och enbart vill gynna det. Utifrån              
intervjuerna förstod vi det som att chefernas avdelningar är beroende av varandra dagligen             
och för att de ska nå sina gemensamma mål krävs det att det går bra för alla avdelningar. Det                   
innebär därför att konkurrens inte uppstår, då cheferna inte endast arbetar för sin egen              
avdelnings bästa.  

5.3 För- respektive nackdelar med delat ledarskap 
Vi kommer nedan att analysera och jämföra de för- respektive nackdelar som cheferna             
upplever med deras delat ledarskap. Precis som i resultatdelen inleder vi denna del av analys               
med fördelarna för att därefter övergå till nackdelarna.  

5.3.1 Fördelar med delat ledarskap i teori och praktik 
Som nämndes i resultatdelen presenteras ett flertal fördelar med delat ledarskap utifrån            
respondenternas egna uppfattningar. Då forskare menar att det i dagens samhälle krävs och             
förväntas väldigt mycket av en chef kan delat ledarskap vara lösningen (Döös et al. 2013).               
Detta menar vi kan kopplas till det som en av respondenterna i chefsparet berättade angående               
arbetsbördan som tidigare varit för stor när hon ledde enskilt, då det inte fanns tid för henne                 
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att vara närvarande i verksamheten. Vi anser vidare att detta går att koppla till det som Hoch                 
(2014) redogör för angående att organisationer står inför föränderliga miljöer och blir alltmer             
komplexa. För att chefer inte ska bli överbelastade med arbetsuppgifter tror vi att det är               
viktigt att arbetssättet blir mer uppmärksammat för chefer i arbetslivet. Chefsparet beskriver            
att deras arbetsglädje har ökat sedan de började arbeta tillsammans, framförallt för den ena              
respondenten. Vidare upplever de att den mentala pressen har minskat på respektive chef             
eftersom de är nu två som delar ansvaret vilket de ser som är en fördel. Detta menar även                  
Ekvall och Goding (2005 refererad i Döös et al. 2013) som nämner att delat ledarskap kan                
bidra till ett klimat som är både utvecklande och hälsosamt. Respektive chef i chefsparet trivs               
bättre med att arbeta tillsammans med andra vilket har gjort att de ser deras delade ledarskap                
som hälsofrämjande. Chefsparet och chefstrion menar också att de utvecklas enormt mycket            
då de utmanar varandra i sitt arbete genom att pusha varandra till att inte enbart göra det som                  
respektive chef är bäst på. Under alla intervjuer lyfter även respondenterna fördelen med att              
ha någon som bollplank och att de hela tiden kompletterar varandra vilket vi också menar               
bidrar till en personlig utveckling hos respektive individ.  
 
Ytterligare en fördel med delat ledarskap är enligt respondenterna att beslut kan fattas             
snabbare och bli mer analyserade då fler chefer är involverade. I chefsparet, men framförallt i               
chefstrion lyfts betydelsen av att de tillsammans diskuterar kring stora beslut för att dessa ska               
vara så genomtänkta som möjligt. Vi menar också att eftersom cheferna är olika personer och               
kan bidra med olika perspektiv är det en stor fördel att diskutera beslut gemensamt. Eftersom               
cheferna ofta fattar beslut som involverar medarbetarna vill vi även påstå att dessa beslut              
kommer att påverka medarbetarna positivt, men naturligtvis också resultatet i          
verksamheterna. Att cheferna upplever att de har någon att bolla med och att de kompletterar               
varandra visar på att de fungerar som ett stöd i respektive delade ledarskap, vilket också är en                 
fördel. Detta kopplar vi till det Ekvall och Goding (2005 refererad i Döös et al. 2013)                
beskriver angående att chefer i ett delat ledarskap kan fungera som ett stöd gentemot              
varandra. Vidare upplever en av kvinnorna en trygghet i att dela ledarskap med någon annan               
eftersom det alltid finns någon att luta sig mot. Även en av männen upplever stöd som en stor                  
fördel och menar att de tre cheferna är väldigt starka tillsammans. Vi tror inte att detta är en                  
fördel endast i ett delat ledarskap. Vi som forskare har inte utfört ett delat ledarskap på                
samma sätt som våra respondenter, men genom att skriva detta arbetet tillsammans har vi en               
förståelse för hur viktigt det är att ha någon att bolla idéer med. Vi kan tillföra olika                 
synvinklar på ämnet då vi tänker på olika sätt vilket gör att vi tillsammans kan förbättra                
uppsatsen. Att vara chef innebär dock ett helt annat ansvar och det är betydligt mer               
omfattande, men vi kan ändå relatera till den tryggheten som medföljer när man delar på               
ansvaret, till exempel som vi beskrev i avsnitt 2.4 angående tryggheten att vara två forskare               
under intervjuerna. 
 
I teorin presenteras upplevelseperspektivet som innefattar tre kännetecken som krävs för att            
chefer ska kunna utföra ett delat ledarskap väl. Dessa är prestigelöshet, förtroende mellan             
cheferna samt gemensamma värderingar angående vad cheferna vill med verksamheten samt           
hur människor bör ledas (Döös et al. 2013). Att förtroende finns i både chefsparet och               
chefstrion yttrade sig på flera sätt under intervjuerna. Dels framkommer det genom att             
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chefsparet menar att det är en trygghet att ha någon att luta sig mot. Det i sig menar vi kräver                    
tillit mellan cheferna. Cheferna nämner även vikten av feedback och att våga ge varandra              
konstruktiv kritik, något varken chefsparet eller chefstrion ser som en svårighet. I chefsparet             
betonas deras nära relation och de menar att de känner en enorm trygghet i att våga                
ifrågasätta. Chefstrion ger å andra sidan flera exempel på tillfällen då de varit oense i               
sakfrågor vilket vi menar visar på att de även de ifrågasätter varandras åsikter. Att våga ge                
varandra konstruktiv kritik och ifrågasätta varandras synpunkter tyder enligt oss också på en             
enorm tillit mellan varandra. Vi tror att chefstrion har ett stort förtroende för varandra på               
grund av att de har arbetat tillsammans tidigare och känner sig därför väldigt bekväma i att                
ifrågasätta trots en medvetenhet kring att konflikter kan uppstå. De vet hur de andra fungerar               
och att ingen av de är långsinta, utan att den konflikten som kan skapas snabbt är över. De                  
litar på att alla skiljer mellan person och sakfråga vilket i sig kräver tillit.  
 
Prestigelöshet är ett återkommande begrepp under intervjuerna. Cheferna anser att det måste            
finnas i ett delat ledarskap för att det ska fungera i praktiken, vilket överensstämmer med               
teorin. Vidare lyfter vi i teorin att det är av yttersta vikt att cheferna i ett delat ledarskap ska                   
glädjas åt varandra och inte ha ett behov av att hävda sig själva. Döös et al. (2013) beskriver                  
vidare att prestigelöshet handlar om att cheferna ska kunna byta projekt och arbete med              
varandra. Det framgick att chefsparet arbetar mycket med detta då de har en rotation mellan               
medarbetarna samt de projekt som medarbetarna arbetar med. Detta är däremot inte så             
chefstrion arbetar, då de har skilda kompetenser och ansvarsområden. Dock anser vi att             
prestigelöshet finns hos respektive chef. I chefstrion betonades det att cheferna är duktiga på              
olika saker samt att de besitter olika kompetenser. Det i sig menar vi visar på att de är                  
medvetna om varandras kunskaper och litar på dessa vilket i sin tur resulterar i att en                
prestigelöshet finns. Även chefsparet är medvetna om varandras styrkor och svagheter.           
Respektive chef betonade vikten av att de ska få arbeta med de områden som de själva är bra                  
på samt att det inte spelar någon roll vem som gör vad då de arbetar för att uppnå resultat                   
tillsammans, vilket också är en viktig faktor inom prestigelöshet.  
 
Två av respondenterna i chefstrion betonade att gemensamma värderingar hos de chefer som             
leder tillsammans är en stor fördel. Även en av respondenterna i chefsparet förklarade att de               
tidigt kommunicerade om deras gemensamma värderingar då det är viktigt att ha en             
gemensam syn på de övergripande frågor som formar organisationen samt deras sätt att leda.              
Vår syn överensstämmer med chefsparet och chefstrion angående deras uppfattningar av           
vikten kring gemensamma värderingar. Ser vi det till våra egna erfarenheter menar vi att det               
har hjälpt oss i arbetet av denna uppsats att vi tidigt kommunicerade våra gemensamma              
värderingar när det kommer till vårt arbetssätt samt vårt mål med uppsatsen. Vi som forskare               
har nämligen också utövat en form av delat ledarskap när vi skapat denna uppsats.              
Gemensamma värderingar är därmed enligt oss både en fördel och en förutsättning i ett delat               
ledarskap. En i chefstrion beskriver att det är en fördel att de är väldigt olika som personer,                 
men markerar sitt uttalande med att det måste finnas gränser kring dessa olikheter. I              
chefsparet däremot ser en av kvinnorna det som en fördel att cheferna är väldigt lika varandra                
personlighetsmässigt. Huruvida det är en fördel eller nackdel råder det även delade meningar             
om i teorin. Naturligtvis kan det vara en fördel om chefer är olika då de kan komplettera                 
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varandra och dra nytta av varandras olikheter. Det i sin tur bidrar till utvecklingsmöjligheter              
för verksamheten och cheferna (Wilhelmson 2005). Å andra sidan kan det vara lättare för              
chefer som är lika varandra att utföra delat ledarskap då de kommer behandla varandra mer               
lika. Detta stöds av Cox et al. (2003 refererad i Hoch 2014) teori angående heterogena eller                
homogena grupper av chefer. Som forskare är vi splittrade i denna fråga. Vi anser det vara en                 
fördel att vara lika varandra personlighetsmässigt då olikheterna mellan cheferna i trion            
kanske är en orsak till att de hamnat i konflikter. Chefsparet som anser sig vara väldigt lika                 
varandra har nämligen inte dessa problem. Å andra sidan tror vi att chefstrion kan              
komplettera varandra på ett större sätt tack vare deras olikheter. De är medvetna om deras               
olikheter både personlighetsmässigt och kunskapsmässigt vilket vi tror bidrar till att de            
utnyttjar varandras kompetenser mer och kan få fler perspektiv vid beslutsfattningar. Dock            
vill vi poängtera att vi ej ser det vara en fördel att vara för olika varandra då det är av största                     
vikt att chefer inom ett delat ledarskap kommer överens och kan arbeta tillsammans på ett               
effektivt sätt. Är cheferna för olika kan det dessutom vara svårt att uppnå de gemensamma               
värderingarna som både vi och respondenterna anser vara av stor vikt.  

5.3.2 Nackdelar med delat ledarskap i teori och praktik  
Både i teorin och under intervjuerna presenteras främst fördelar och de positiva effekterna             
med arbetssättet, vilket vi först blev förvånade över. Vår gemensamma uppfattning innan            
uppsatsen var att arbetssättet medför fler nackdelar än vad som framkom. Detta då             
forskningen inte är lika stor kring delat ledarskap som ledarskap i sig och att vi personligen                
känner till betydligt fler chefer som leder enskilt. Däremot presenteras ett antal nackdelar i              
både teori och under intervjuerna som nu kommer analyseras. I teorin nämns det hur viktigt               
det är att cheferna inte får bli för starka tillsammans då medarbetare behöver känna sig               
delaktiga genom en öppenhet från chefernas sida. Chefsparet beskrev att det krävs en balans              
mellan att ta egna beslut samtidigt som ledningsteamet behöver involveras. Det kan uppstå en              
utmaning för cheferna om teamet upplever att chefsparet klarar sig bra på egen hand trots att                
de inte är involverade då de i sin tur kan känna sig utanför och ej behövda. En av cheferna i                    
chefstrion ser det som en fördel att de är väldigt starka tillsammans, men även här vill vi                 
betona vikten av att även dem involverar sina medarbetare till att vara delaktiga i frågor och                
beslut som rör det dagliga arbetet. Vi menar dock inte att medarbetare ska involveras i allt då                 
de har andra arbetsuppgifter, men vi tror det är viktigt att de inte utesluts helt i vissa frågor                  
och beslut som de själva berörs av. För att cheferna ska involvera sina medarbetare mer kan                
ett förslag vara att cheferna inför fler möten tillsammans med medarbetare och inte enbart              
mellan sig själva samt att ha en mer kontinuerlig dialog mellan sig och sina anställda. 

En av cheferna i trion beskriver hur han upplevt att arbetsbördan mellan tre projektledare              
blivit ojämn då de haft skilda ambitionsnivåer och inte samma engagemang. Vi tror, precis              
som respondenterna, på vikten av att föra en diskussion innan cheferna påbörjar ett delat              
ledarskap för att veta att de befinner sig på samma ambitionsnivå, har samma värderingar och               
liknande tankesätt. Respondenterna nämner även hur den gemensamma synen är          
grundläggande gällande exempelvis värderingar, kultur och drivkrafter. Som nämndes ovan          
tror vi att en tidig dialog underlättar för att veta att cheferna tänker lika. Vi tror att det kan bli                    
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en utmaning om dialogen sker för sent i ledarskapet, då det kan bli svårt att hitta ett                 
gemensamt synsätt ju längre tiden går.  

Även Wilhelmson (2005) beskriver en nackdel med delat ledarskap i sin studie angående hur              
chefer ibland kan behöva slutföra andras arbete för att alla inte gjort det dem ska. En av                 
respondenterna i chefstrion menar däremot att om en chef är överöst med arbete brukar              
cheferna kunna hjälpas åt. Vi tror dock att den nackdelen Wilhelmson syftar till gäller mer               
ifall det är en återkommande händelse i ett delat ledarskap att en eller flera chefer inte gör det                  
dem ska. Det kommer i sin tur resultera i en ojämn arbetsfördelning hos cheferna och det                
finns en risk att arbetsbördan blir för stor för någon utav dem. Chefsparet beskriver hur de                
triggar varandra till att arbeta mer och risken finns att de blir överösta i arbete. Vi menar även                  
här att balansen mellan sina arbetsuppgifter, att ta sitt eget ansvar för dessa samt att kunna be                 
om hjälp vid behov är viktig. Om en av cheferna ständigt hamnar efter med sina uppgifter                
och resterande chef eller chefer behöver utföra de uppgifterna utöver sina egna finns en risk               
för stor irritation och att samarbetet brister. Vi menar även att det kan bidra till att ledarskapet                 
inte längre blir hälsofrämjande, utan istället tvärtom. Fördelen som vi tidigare lyfte gällande             
att de är flera som delar på den mentala pressen kan i detta fall också bli en nackdel om en av                     
cheferna får en större belastning. Däremot vet vi att i alla relationer och arbete är det ibland                 
en som gör mer, men det är viktigt är att det inte alltid är samma person. Händer det däremot                   
någon enstaka gång i ett delat ledarskap att cheferna behöver hjälp av varandra då              
motivationen är låg hos någon av dem tror vi det jämnar ut sig bland cheferna i slutändan och                  
att de därför gärna hjälps åt. Här gäller det att ha en öppen dialog och kommunikation för att                  
det ska fungera. 

Chefsparet nämner även i intervjuerna att risken finns att de blir för bekväma om de alltid                
utför samma typ av uppgifter och det är därför av stor vikt att byta uppgifter och utmana                 
varandra. Dels kan det vara som teorin säger att en del av uppgifterna är roligare och andra                 
tyngre vilket ger en ojämn arbetsbörda. Det kan också vara som chefsparet menar att nya               
uppgifter bidrar till att cheferna utmanar sig själva vilket genererar en större bredd i deras               
kunskaper. Chefstrion berättar att de använder frågan “varför det?” för att utmana varandra             
och som vi nämnt ovan tror vi att chefer utmanar sitt tänkande och sina kunskaper genom att                 
ifrågasätta och bli ifrågasatt, vilket kräver en balansgång. Att hela tiden bli ifrågasatt tror vi               
kan göra att chefen känner att de andra inte inte litar på ens förmåga att kunna utföra arbetet                  
eller ens kunskaper. Att ställa frågan “varför det?” bör därför enbart göras när cheferna inte               
förstår varandras tankesätt. Annars menar vi att risken finns att förtroendet mellan cheferna             
kommer påverkas negativt då de inte känner tillit från de andra angående sina kunskaper,              
vilket vi ser vi som en nackdel. Om cheferna i ett delade ledarskapet inte litar på sina egna                  
eller varandras kunskaper menar vi att det hämmar både den individuella utvecklingen, men             
också relationen cheferna emellan. Detta då det kan skapa konflikter eftersom respektive chef             
inte får möjlighet att utnyttja sin kompetens på det sätt som den bör. Vidare menar vi att om                  
cheferna i ett delat ledarskap ej känner förtroende för sina kollegors kunskaper kommer de              
inte heller våga utmana varandra till att genomföra nya projekt eller arbetsuppgifter som de              
vanligtvis inte brukar utföra. Återigen kommer det resultera i att den personliga utvecklingen             
stannar upp.  
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5.4 Kommunikation  
Som vi tidigare nämnt i teorin är kommunikation en avgörande faktor för att ett delat               
ledarskap ska kunna utövas på bästa sätt samt för att organisationen ska kunna utvecklas              
(Heide et al 2005). Vidare kan kommunikation kopplas till det som ovan nämnts som en               
fördel, det vill säga att cheferna genom kommunikation kan komplettera varandra. Genom            
komplettering i sakfrågor bildas ett tillfälle för cheferna att lära sig något nytt, något              
Engström och Lundin (2018) menar är en del av kommunikation. I teorin framgår även              
svårigheten att avgöra vad en god kommunikation är. Vårt syfte är att studera chefers              
varierande uppfattningar, men både i chefsparet och i chefstrion upplever respondenterna           
deras kommunikationen som god. Däremot beskriver chefstrion ett flertal gånger då           
kommunikationen brustit. 
 
Utifrån de kommunikationsstilar som lyfts i teorin avsnitt 4.4.1 anser vi att respondenterna i              
chefstrion och chefsparet främst har en öppen kommunikationsstil gentemot varandra. En av            
respondenterna i chefstrion förklarar att den avgörande faktorn för deras goda           
kommunikation är just den öppenhet som finns. Denna öppenhet visar sig enligt oss i form av                
att de kontinuerligt uppdaterar varandra trots deras skilda ansvarsområden. Vi ser även hur             
chefsparet har en öppenhet i form av uppdatering då de har kontinuerliga möten varje dag där                
de går genom vad som hänt samt ska hända. Däremot har chefstrion en mer informell               
kommunikation då de ej har lika många inplanerade avstämningsmöten som chefsparet.           
Chefsparet har en mer informell kommunikation med sina medarbetare. Vi skulle därför            
också säga att både paret och trion har anammat en avslappnad kommunikationsstil i form av               
informella dialoger, dock skulle detta kunna ses mer hos chefstrion på grund av att de har                
färre inplanerade möten tillsammans, de kommunicerar främst spontant. Å andra sidan           
kommunicerar chefsparet mer vänligt än chefstrion enligt oss. Detta med tanke på att             
chefstrion har hamnat i konflikter samt att en medarbetare fått lämna rummet efter att              
chefstrion haft en hetsig diskussion. Vidare beskriver chefsparet deras nära relation till            
varandra och att de ser varandra som syskon, något chefstrion inte gör. Vi skulle därför vilja                
påstå att chefsparet besitter fler kommunikationsstilar som ses som viktiga inom det            
transformativa ledarskapet än chefstrion.  
 
Fortsättningsvis menar chefstrion att de har en kontinuerlig och öppen dialog. Teorin lyfter             
vikten av att ha en dialog och inte en monolog. Detta då individerna måste lyssna på varandra                 
samt att det ska finnas en trygghet i att alla chefer får utnyttja sina kompetenser. Att vara                 
prestigelös i ett delat ledarskap har vi konstaterat är en fördel och en avgörande faktor för att                 
ledarskapet ska fungera, vilket vi kopplar till dialogkompetens. Detta då det handlar om att              
chefer ska se varandra som jämlika och lyssna på varandra. Vikten av dialog betonas extra i                
chefstrion då majoriteten av respondenterna återkommer till att de vågar säga vad de tycker              
och tänker och är inte rädda för att tycka olika. En form av dialog skulle även kunna vara att                   
ge varandra feedback, något alla respondenter såg som en fördel i deras delade ledarskap. För               
att ett delat ledarskap ska fungera menar vi att en dialog är av yttersta vikt. Ser inte cheferna                  
sig själv som jämlika eller får möjlighet att uttrycka sina åsikter och kunskaper menar vi att                
arbetssättet brister i praktiken.  
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Att nå ut till sina medarbetare och skapa bra relationer är väsentligt oavsett vilket ledarskap               
som utövas. Men, inom ett delat ledarskap tror vi att det är extra viktigt att ha fokus på                  
ledningsfunktion som intern kommunikation (Heide et al. 2005) då det kan vara svårare att              
kommunicera rätt till sina medarbetare om cheferna är fler än en. Det är då av stor betydelse                 
att de har en gemensam förståelse för det som ska förmedlas. Att skapa bra relationer kan å                 
andra sidan anses vara lättare enligt oss om flera chefer delar på ledarskapet då de många                
gånger kan vara mer närvarande. Chefsparet nämnde upprepade gånger att de är väldigt             
närvarande, något ej chefstrion gjorde. Eftersom de är två som delar på arbetsuppgifter har de               
mer tid att vara i verksamheten. Chefsparet berättar vidare att de använder sig utav agil               
metodik för att kommunicera med alla samt skapa nära relationer. Ett exempel är de möten               
som sker varje måndag tillsammans med medarbetarna. Även deras check-ins bidrar till en             
god kommunikation med medarbetarna och skapar nära relationer. Något vi vill lyfta är också              
att chefsparet är måna om att fråga om deras medarbetares mående på dessa check-ins. Vi tror                
att detta är viktigt för alla chefer att anamma oavsett vilket ledarskap som utövas. Det visar                
att de inte bara har en vänlig kommunikation till varandra utan även till sina medarbetare               
vilket kan få positiv påverkan på engagemang och tillit enligt oss. Kanske skulle chefstrion              
behöva arbeta mer på att kommunicera och skapa nära relationer till alla medarbetare och inte               
enbart dem de ansvarar för. Då cheferna i trion ansvarar för varsin avdelning beroende på               
deras utbildning och kompetenser har de inte möjlighet att rotera som chefsparet, utan de              
behöver hitta ett annat sätt som fungerar för dem och deras verksamhet. Chefstrion har              
medarbetardagar en gång i kvartalet och menar att de då arbetar för att stärka relationen samt                
kommunikationen till alla medarbetare. Vi är fundersamma till om detta är tillräckligt eller             
om det kan behövas fler möten eller aktiviteter där chefstrion och medarbetarna deltar. Det              
kan exempelvis vara möten där medarbetarna får en möjlighet att kommunicera med cheferna             
och vice versa samt att skapa relationer. Dessa relationer behöver inte endast vara             
medarbetare och chef, utan även medarbetarna från de olika avdelningarna.  

5.4.1 Svårigheter med kommunikation 
Det finns utmaningar som chefer står inför i sin kommunikation, dels mellan varandra men              
även mellan sig och sina medarbetare. Som tidigare nämnt berättade två av männen att              
chefstrion hade en bristfällig kommunikation i början av deras delade ledarskap. Trots att de              
haft som avsikt att förmedla samma budskap till sina medarbetare har det i fler fall blivit                
problematiskt. Även chefsparet förklarar att en utmaning med kommunikation är att vara            
tydlig mot varandra och mot sina medarbetare. Om inte cheferna är överens om vad som ska                
förmedlas eller på vilket sätt kommer medarbetarna drabbas. Kanske är det därför en av              
respondenterna i chefstrion ansåg att de behöver arbeta på att få ut information till sina               
medarbetare snabbare, just för att det kan ta lång tid när de är oense. Vi menar att detta i sin                    
tur även kommer påverka cheferna eftersom de får stå till svars för de dubbla eller felaktiga                
budskap som sänds ut. Dessutom kan det påverka medarbetarnas förtroende till cheferna            
negativt samt chefernas förtroende till varandra. Även i teorin nämns det att det i många               
organisationer kan finnas en utmaning med kommunikation i form av att beslut inte framförs              
tydligt vilket stödjer det som presenteras i resultatet. Eftersom det är få chefer som har en                
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utbildning i hur de ska kommunicera på bästa sätt är vårt förslag att införa detta för våra                 
respondenter. Vi kan se en tydligare brist i kommunikationen hos chefstrion då de berättar att               
de rykt ihop samt har erfarenheter av att kommunicera ut olika budskap. Å andra sidan är de                 
överens om att denna bristfälliga kommunikation har minskat. Vi menar att det är svårare att               
kommunicera ut samma budskap ju fler chefer som leder tillsammans och därför är det extra               
viktigt att chefstrion bygger upp en stark gemensam förståelse för det beslut som ska fattas,               
innan detta kommuniceras vidare. Detta kan kopplas till det i teorin som handlar om vikten av                
att skapa en gemensam förståelse vid kommunikation mellan parter (Barnard 1938/1968           
refererad i Heide et al. 2005). Ytterligare en analys vi gör är att chefstrions svårigheter att                
kommunicera kan bero på att de ansvarar för olika avdelningar. Chefsparet har ansvar för              
samma område vilket kan resultera i att de automatiskt får en närmare kontakt och mer               
kontinuerlig kommunikation. Dessutom har de betydligt mer möten tillsammans vilket vi tror            
stärker deras kommunikation.  

5.5 Kön och ledarskap 
När vi påbörjade uppsatsen var inte syftet att diskutera kön och vi ställde därför inga frågor                
kring det till våra respondenter, men under intervjuerna insåg vi hur stor skillnaden var              
mellan könen i vissa frågor utifrån de svar vi fick. Vi valde därför efter genomförandet av                
våra intervjuer att ha med teori om kön och ledarskap för att kunna lyfta det i vår analys. I                   
teorin beskrivs könsstereotyper och egenskapernas status hos kvinnliga och manliga ledare           
(Rudman et al. 2012) där självsäker ses som ett maskulint attribut. Vi anser dock att alla fem                 
respondenter utstrålar en självsäkerhet. Dels genom att respondenterna i chefstrion förklarar           
hur duktiga de är på förhandling, men även chefsparet som betonar att dem som ifrågasätter               
deras ledarskap kan ta sig en titt på deras höga resultat. Varm, snäll och stöttande ses istället                 
som feminina attribut. Chefsparet betonar vid flertalet tillfälle deras nära relation i form av att               
de ser varandra som syskon samt att de hela tiden finns där för varandra. Det visar även enligt                  
oss också på en värme mellan kvinnorna vilket stämmer överens med teorin.  
 
Studien av Rudman et al. (2012) nämner ett flertal karaktärsdrag som vi kommer analysera,              
utifrån det resultat vi fått. Karaktärsdrag som anses vara manliga går utifrån de resultat vi fått                
att applicera på samtliga respondenter. Drivande och karriärsinriktade visar de genom att hela             
tiden vilja förbättra sitt arbete och organisationens resultat. Chefsparet har fått positiv            
feedback av sina medarbetare vilket kan vara ett resultat av en bra ledarförmåga. Begreppet              
ledarförmåga är svårdefinierat och kanske hade vi behövt ta del av chefstrions medarbetares             
uppfattningar av deras ledarskap för att kunna analysera chefstrions ledarförmåga. Styrka och            
känslighet menar Johnson et al. (2008) är viktigt för ledareffektivitet. Styrka, som tycks vara              
manligt, anses dock vara mer betydelsefullt än känslighet, vilket anses vara kvinnligt. Alla             
respondenter framställer sig som drivande, fokuserade, målinriktade och lösningsorienterade.         
Detta genom deras uttalade strävan efter goda resultat, att fatta bra och effektiva beslut samt               
arbeta för att lösa de problem som uppstår. Eftersom chefsparet har mött en del ifrågasättande               
av deras delade ledarskap på grund av att de är kvinnor uppvisar de en styrka att fortsätta leda                  
tillsammans och leverera höga resultat.  
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Männen beskriver situationer som uppstått i deras delade ledarskap där de alla haft bestämda              
åsikter kring beslut som ska fattas. De har haft hetsiga diskussioner vilket kan bero på att alla                 
tre har starka åsikter som de inte är rädda för att uttrycka sig. Trots att vi tror att samarbetet                   
blir svårare ju fler cheferna är ser vi en fördel i att de är tre då de kan gå efter                    
majoritetsbeslut. Cheferna verkar dock inte se det som ett problem då alla vittnar om att               
samarbetet fungerar väl och att de trivs med att arbeta tillsammans. Kanske är det på grund av                 
att de är duktiga på att skilja på person och sakfråga. I resultatet framgår även vikten av                 
transparens inom ett delat ledarskap. En av respondenterna i chefsparet nämner ett manligt             
chefspar där samarbetet inte fungerade som en följd av bristande transparens. Alla            
respondenter förklarar dock hur de är transparenta mot varandra. Männens hetsiga           
diskussioner menar vi är ett tydligt exempel på detta. 
 
De egenskaper som beskrivs finnas hos kvinnliga ledare går även att applicera på de kvinnor               
vi intervjuat. Kvinnorna beskrev deras förmåga att lyssna på varandra som god samt att de               
har en tydlig och kontinuerlig kommunikation. Trots denna analys vill vi dock poängtera att              
vi inte drar någon slutsats angående att de manliga cheferna inte besitter kvinnliga             
egenskaper. Men utifrån empirin beskrivs männens jargong mot varandra som hårdare i            
kommunikationen. De beskriver att de ett flertal gånger har hamnat i konflikter och att de då                
kan vara väldigt arga på varandra.  
 
Kvinnorna pratar om sin relationen till varandra, medarbetare och familj, vilket ses som             
mjuka värden, medan männen till mestadels pratar om det professionella. Vi tror att denna              
skillnad kan vara ett resultat av samhällets normer kring manliga och kvinnliga ledare. Som              
tidigare studier nämner finns det tydliga attribut för kvinnor och män att besitta och en               
uppfattning om hur omgivningen kan tänkas reagera om dessa normer skulle brytas. Eftersom             
de manliga attributen anses ha en högre status tror vi att det är mer accepterat att kvinnor                 
försöker anamma dessa attribut medan männen inte vill ses som känsliga då det attributet har               
en lägre status. Eftersom respektive intervju varade relativt kort tid är det svårt för oss att                
tydligt fastställa särskilda egenskaper hos respektive chef.  
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6 Slutsats  
Det finns inga korrekta eller enkla svar på våra frågeställningar. De kan besvaras ur olika               
synvinklar vilket är det ett fenomenografiskt förhållningssätt handlar om, individers skilda           
uppfattningar. Vi har enbart intervjuat fem chefer och många gånger delade dem samma             
uppfattningar kring fenomenet, vilket är svårt för oss som forskare att kunna veta i förhand.               
Eftersom flera av respondenternas svar var mer lika än vi trott, hade vi möjligtvis valt               
fenomenologi istället om vi fått göra om då vi haft med oss den insikten.  
 
Vår slutsats är att teorin om delat ledarskap kan skilja sig från hur det kan se ut i praktiken                   
och bli mer komplett. Vi anser att teorin gällande upplevelseperspektivet ger en förenklad             
bild av hur praktiken ser ut. Det finns flera sätt att arbeta på i praktiken än vad teorin visar                   
vilket framförallt framgick av chefstrion. Teorin menar att ett chefspar kan befinna sig i flera               
rutor och vi tror därför att genom ytterligare forskning kan modellen både utvecklas och              
kompletteras. Teorin visar även att det finns ett flertal sätt att utöva och dela sitt ledarskap på                 
där inget är rätt eller fel. Det är upp till varje chefspar eller trio att bestämma vilken                 
uppdelning samt vilket samarbete som fungerar för just dem.  
 
Både i teori och i praktik lyfts fler fördelar än nackdelar med arbetssättet. I många fall tog                 
respondenterna upp samma för- respektive nackdelar som teorin belyser, däremot beskrev           
respondenterna även sådant vi inte fann i teorin. Chefsparet lyfter fördelen med att kunna              
vara närvarande till sin medarbetare, något teorin inte nämner. Samtliga respondenter berättar            
hur de dubblat sitt arbete till en början vilket de ser som en stor nackdel. Detta var inte heller                   
något vi hittade i teorin. En av respondenterna ser detta om ett stort misstag de gjort och vi                  
tror att med mer kunskap kring fenomenet hade detta kunnat förhindrats. Det finns så pass               
mycket teori kring ledarskap i sig att risken är att man endast utgår från det, men missar hur                  
chefer på bästa sätt ska leda när de är fler än en och vad de ska undvika för att slippa göra de                      
misstag som andra chefspar gjort. De främsta fördelar vi såg hos respondenterna som             
överensstämmer med teorin är att arbetssättet kan vara både utvecklande och hälsosamt.            
Samtliga chefer beskriver även stöd som en fördel och hur detta i sin tur påverkar               
beslutsfattande på ett positivt sätt vilket även presenteras i teorin. En av de främsta              
nackdelarna som lyfts i teorin är obalans i samarbetet mellan cheferna, vilket vi inte upplevde               
vara ett problem hos våra respondenter. Kanske beror det på att respektive chef lyfter vikten               
av prestigelöshet samt beskriver hur de i ledarskapet är prestigelösa. Respondenterna såg det             
dock som en utmaning att involvera medarbetare vid beslut eftersom de redan har ett stöd hos                
varandra. Här krävs det enligt oss en balansgång, något som inte beskrivs i teorin. Vi menar                
dock att uppfattningar av för- respektive nackdelar i ett delat ledarskap inte är helt fastställt,               
utan skiljer sig åt mellan de chefer som utövar delat ledarskap. Däremot anser vi ha hittat                
många fördelar som lyfts både i teori och praktiken, men det hade varit intressant att               
undersöka om chefer som inte längre utövar delat ledarskap har samma syn på de positiva               
aspekterna som respondenterna lyft.  
 
När vi påbörjade vårt arbete hade vi uppfattningen om att kommunikation har en betydande              
roll i ett delat ledarskap. Däremot har vi nu förstått att det har en ännu större betydelse än vi                   
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först trott. Samtliga respondenter, men främst chefsparet, lyfter vikten av god kommunikation            
både mellan varandra, men också med medarbetarna. Förutom mer kunskap kring fenomenet            
delat ledarskap tror vi det kan vara nödvändigt för chefer inom delat ledarskap att lära sig hur                 
de ska kommunicera med varandra och sina medarbetare, förslagsvis i form av utbildning.             
Det är viktigt att chefer inom ett delat ledarskap har en förståelse och medvetenhet om när                
kommunikationen kan bli bristfällig samt hur de ska undvika detta. För att ett delat ledarskap               
ska gynna cheferna, medarbetarna samt hela verksamheten är en god kommunikation           
avgörande.  
 
Avslutningsvis vill vi understryka att vi ser både chefsparets och chefstrions delade ledarskap             
som en framgång inom respektive verksamhet. Vi bedömer att en stor del av hur det ser i                 
praktiken stämmer överens med teorin, men det finns både sådant som skiljer sig åt och               
sådant som framkommer i empirin, men inte i teorin. Det är upp till respektive chefspar eller                
trio inom ett delat ledarskap att tillsammans arbeta på ett sätt som fungerar för dem. Just                
ordet tillsammans anser vi vara av största vikt i ett delat ledarskap, något vi tar med oss från                  
utformandet av denna uppsats till vårt kommande arbetsliv.  

6.1 Vidare forskning 
För vidare forskning av denna studie hade det varit intressant att ha med ett              
medarbetarperspektiv. Ett alternativ hade då varit att utforma enkäter till de berörda            
medarbetarna om deras uppfattningar av chefernas delade ledarskap. Vidare forskning hade           
även kunnat vara att intervjua fler chefer som delar på ledarskapet med förhoppningen att få               
ta del av större variationer i individernas uppfattningar kring fenomenet. Det skulle däremot             
också kunna bidra till att essensen, det våra respondenter hade delade uppfattningar kring,             
förstärks. Ytterligare en aspekt vi hade velat undersöka är ett chefspar som inte längre delar               
på ledarskapet, utan som nu utövar enskilt ledarskap. Dels för att få en större bredd, men                
också för att få fram de omständigheter som gjort att det inte fungerat. Då det finns så pass                  
lite forskning kring delat ledarskap anser vi det vara viktigt att även lyfta dessa delar för att                 
chefer i framtiden som delar på ledarskapet ska ha tillgång till mer forskning och andras               
erfarenheter att betrakta. Utifrån vår analys av både för- och nackdelar med delat ledarskap              
menar vi att ytterligare ett förslag på vidare forskning inom ämnet är att intervjua enskilda               
chefer samt chefspar, förslagsvis i hur hälsofrämjande respektive ledarskap är, för att därefter             
jämföra och analysera informationen. Enligt respondenterna vi intervjuat är delat ledarskap           
både hälsofrämjande och utvecklande, och därav menar vi att det hade varit intressant att se               
hur en enskild chef ser på dessa fördelar inom sitt ensamma ledarskap. Vi menar vidare att                
det varit givande att intervjua chefer som leder på olika sätt och i skilda konstellationer för att                 
få fram både för- respektive nackdelar. Vad som är bra när man leder som ensam chef,                
respektive nackdelarna jämfört med när man är två eller flera.  
 
Vidare framkom det under våra intervjuer att samarbete i ett delat ledarskap är en avgörande               
faktor. Därför hade vidare forskning kunnat vara att studera samarbetet i olika chefspar, både              
chefspar som befinner sig i olika delar i uppgiftsperspektivet, men också om det är två, tre                
eller fler i ett delat ledarskap för att få en mer omfattande bild.  
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Vi är medvetna att lyftandet av kön och kvinnliga och manliga egenskaper kan indikera på ett                
psykologiskt perspektiv snarare än ett pedagogiskt perspektiv som utgör studiens syfte. Som            
vi nämnt tidigare var inte detta tanken från början, men då stora skillnader noterades valde vi                
även att lyfta kön och ledarskap som ett tema. Det skulle därför vara både intressant och                
givande att intervjua ett chefspar bestående av en kvinna och en man. Detta för att se                
huruvida de kompletterar varandra i sina egenskaper eller om det har resulterat i en för stor                
variation i karaktärsdragen. Självklart besitter dock inte alla kvinnor samma egenskaper           
precis som alla män inte har exakt lika karaktärsdrag. Vi hade vidare, förutom att intervjua ett                
chefspar med olika kön, velat intervju ytterligare en sammansättning kvinnor och en män som              
delar på ledarskapet för att se om teorin gällande karaktärsdragen överensstämmer med fler             
kvinnliga och manliga chefer.  
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1: LinkedIn  
Hej alla! 
Det är nu dags för mig och min uppsatspartner Julia Herlöfsson att skriva vår kandidatuppsats               
på programmet för personal- och arbetslivsfrågor vid Lunds universitet. Vi letar efter            
organisationer som skulle kunna vara tillgängliga nu under hösten fram till mitten av             
december. Ämnet för uppsatsen kommer beröra delat ledarskap vilket innebär att två eller fler              
delar på ansvar och arbetsuppgifter i chefsuppdraget. Fokus kommer att vara att studera för-              
och nackdelar med delat ledarskap. Därför letar vi efter verksamheter där detta finns. Vår              
förhoppning är att totalt kunna utföra 4-6 intervjuer med ledare som arbetar med delat              
ledarskap.  
 
Ovanstående är vår utgångspunkt, men vi är öppna för förändring och kan anpassa oss efter               
organisationen och vad ni anser fungera för er. Eftersom att situationen ser ut som den gör                
just nu krävs det inte att verksamheten ligger nära geografiskt, utan intervjuerna kan utföras              
via telefon, Teams eller liknande.  
 
Hör gärna av er vid intresse och ställ gärna frågor för mer information! 
 
Linnéa och Julia 

8.2 Bilaga 2: Mail 
Hej! 
Vi skickar med vår intervjuguide för att ni ska få en överblick över studiens syfte och för att                  
ni ska få möjlighet att redan innan fundera över frågorna.  
 
Studiens syfte lyder: “Vårt syfte är att utifrån ett pedagogiskt perspektiv studera hur chefer              
inom två olika organisationer arbetar med delat ledarskap och vad de ser för för- respektive               
nackdelar med detta arbetssätt. Vidare är syftet att jämföra och analysera huruvida praktiken             
skiljer sig från teorin angående delat ledarskap”. 
 
Ni som deltar i intervjuerna kommer vara anonyma och kan när som återkalla er medverkan.               
Ni har också rätt att korrigera era svar i efterhand om så önskas. Studien kommer publiceras,                
vilket gör att vi tar er konfidentialitet på största allvar och svaren kommer endast användas               
för att uppfylla studiens syfte.  
 

1. Skulle du kunna börja med att beskriva din roll i verksamheten?  
2. Hur länge har du arbetet med delat ledarskap?  
3. Hur ser du på innebörden av delat ledarskap? 
4. Hur kom det sig att ni började med delat ledarskap?  
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5. Hur fungerar delat ledarskap i praktiken för er?  
6. Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan er?  
7. Hur arbetar ni för att allas individuella styrkor ska utnyttjas i det delade ledarskapet? 
8. Upplever du några nackdelar eller utmaningar med att utföra delat ledarskap? Isåfall            

vilka?  
9. Något ni skulle behöva ändra på i ert arbetssätt?  
10. Vad upplever du fungerar bra och kan vara en fördel med att utföra delat ledarskap?  
11. Vad anser du/ni vara viktigast inom det delade ledarskapet?  
12. Upplever du att ni har en god kommunikation er ledare emellan? På vilket sätt? 
13. Om inte, var brister det? Vad skulle kunna förbättras? 
14. Hur arbetar ni tillsammans för att nå ut till era medarbetare?  
15. Har du något du skulle vilja tillägga som vi ej berört med våra frågor? 

 
Vi är tacksamma för att ni tar er tid och era svar är väldigt viktiga för oss! 
 
Linnéa Nilsson och Julia Herlöfsson 
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