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Förord 
 
Arbetet med vårt examensarbete har varit en mödosam men lärorik period. Vi vill börja med 
att tacka avdelningen Bygg & Projekt på Skellefteå Kraft som med sin öppna attityd och 
vänliga bemötande gjort det möjligt för oss att genomföra vårt examensarbete. Vi vill även 
rikta ett tack till vår handledare Anita Westerström, våra kurskamrater samt våra respondenter 
som gett oss åsikter och synpunkter under resans gång. Till sist vill vi tacka våra familjer, som 
under tio veckors tid bidragit med omtanke och förståelse.  
 
 
Maj, 2006. 

 
Malin Lindholm    Ann Åström 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Sammanfattning 
 
Denna uppsats behandlar delat ledarskap och syftet var att med hjälp av en fallstudie, 
undersöka relationen mellan ledarna och kommunikationen mellan ledarna och medarbetarna. 
För att undersöka detta utgick vi från teorier och modeller, hämtade från litteratur och 
vetenskapliga artiklar. Vi genomförde personliga intervjuer av två verksamhetsledare och till 
dem två slumpmässigt utvalda medarbetare på Skellefteå Kraft i Skellefteå. Analysen har 
visat att relation och kommunikation har stor betydelse, för ett lyckat samarbete mellan 
ledarna och medarbetarna i delat ledarskap. Framgångsrika ledare som delar på ett ledarskap 
använder i huvudsak information och kommunikation, för att skapa delaktighet i det 
strategiska arbetet.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Abstract 
 
 
This thesis is about shared leadership and the purpose was to investigate the relationship 
between the leaders and the communication between the leaders and their employees. We 
started by looking at theories and models from literature and scientific articles, followed by a 
case study of two employees and two managers at Skelleftea Kraft in Skelleftea. The study 
has shown that relations between two leaders and communication between leaders and their 
employees have big impact for a successful corporation between leaders and employers in 
shared leadership. Successful leaders, who share one leadership, mainly use information and 
communication to create involvement in the strategic work. 
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1 INLEDNING 
Detta kapitel innehåller bakgrund, problemdiskussion samt en presentation av rapportens 
syfte och forskningsfrågor. Detta för att ge läsaren en bild av det ämnesområde vi valt att 
undersöka. 

1.1 Bakgrund 
Shakespeares lärdomar om makt och ledarskap har blivit ett återkommande tema de senaste 
decennierna. I näringslivet är det vanligt att använda litterära metaforer för att illustrera en 
situation eller problemområde. Näringslivet har mycket att hämta från Shakespeare, då ett rike 
allegoriskt kan fungera som ett företag, med konungen som verkställande direktör, folket som 
personal, andra länder och arméer som konkurrenter som måste hållas i schack. Genom 
historien har företeelsen ledare och chef karaktäriserats av en ensam och stark man, ståendes i 
täten för ett folk, en nation eller en organisation. Exemplen är otaliga, gemensamt för dem alla 
är att rollen alltid betecknas i singular. Talesätten ”ensam är stark” och en ”bra karl reder sig 
själv” får stå för det traditionella ledarskapet. I delat ledarskap speglas kraften och dynamiken 
i talesätt som ”delad glädje är dubbelglädje”, ”delad sorg är halv sorg” och ”delad börda är 
hälften så tung att bära”. 
 
En organisation som går från hierarkisk till att bli en platt organisation, skapar ett nytt sätt att 
leda. Den allt snabbare förändringstakten och samhällsutvecklingen som sker idag drabbar 
inte bara organisationer utan också deras ledare. Ett ökat krav att kunna leda, utveckla, bygga 
och stötta en mer självgående personal kan bli en alltför tung uppgift att bära för den enskilde 
ledaren. I motsats till det traditionella ledarskapet finns det delade ledarskapet, vilket innebär 
att två personer har möjlighet att dela på en ledarbefattning. 
 

1.2 Problemdiskussion 
Döös, Wilhelmson och Hemborg (2003) menar att många organisationer är svåra att 
överblicka, de är föränderliga och omvärldsberoende. Platta organisationer och rivna 
hierarkier gör att chefen har personalansvar för fler medarbetare än en ensam person rår med. 
Chefsuppgiften har i många företag förändrats i riktning mot att samtidigt kräva ledarskap. 
Bergengren (2003) definierar ledarskap som en påverkansprocess med syftet att motivera 
andra människor att arbeta för att uppnå ett fastställt mål. Det används många olika 
benämningar i samband med ledarskap och i de flesta arbetsorganisationer tillämpas oftast 
begreppet chef. Wolvén (2000) preciserar ledarens roll som den som håller samman och 
effektiviserar verksamheten och skapar arbetstillfredsställelse inom organisationen, men 
också representerar organisationen eller gruppen både internt och externt. Iseskog (2003) 
anser att ledarskap förekommer i många olika skepnader i vårt samhälle. Ledarskap i politiska 
sammanhang, ledarskap i organisationer och föreningar, liksom ledarskap i olika sociala 
strukturer är viktiga inslag i vårt samhällsliv. 
 
Granberg (2003) menar att trycket på ledare ökar mer genom exempelvis en plattare 
organisation, ökad förändringshastighet i omvärlden, större krav från medarbetarna, allt mer 
information som skall kommuniceras. En effekt har blivit att vd:ar, förvaltningschefer, 
sjukhusdirektörer med mera byts ut i allt snabbare takt. Inte för att de nödvändigtvis blir 
utbrända, men deras verksamma tid blir allt kortare. Hur framtiden kommer att se ut vet ingen 
med säkerhet, det enda som är säkert är att den kommer att se annorlunda ut än i dag, och att 
större krav ställs på ledarskapet för att organisationer skall lyckas. Gouws (1999) för ett 



~ INLEDNING ~ 
___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 
2 

liknande resonemang och belyser att dagens komplexa omgivning ställer allt högre krav på 
avgörande beslut. För att besluten som fattas skall vara av hög kvalitet och tillfredsställa så 
många som möjligt menar han att enskilt ledarskap inte på något sätt räcker till för att 
tillgodose dessa behov. 
 
Kraven på nutida enskilda företagsledare skärps och Kotter (1998) menar att det är omöjligt 
även för ytterst begåvade ledare, att ha tillräckligt med tid eller kunskap för att kunna 
absorbera snabbt skiftande konkurrens-, kund- och teknisk information. Det blir allt svårare 
att få tiden att räcka till för alla arbetsuppgifter och samtidigt finnas tillhands för 
medarbetarna, sin egen chef och andra intressenter. Lambert-Olsson (2004) vill peka på den 
traditionella, karismatiska och kraftfulla högsta beslutsfattaren i viss utsträckning i framtiden 
kan komma att ersättas av konstellationer, där ledningsuppdraget delas jämlikt mellan två 
personer, så kallat delat ledarskap, vilket innebär att två personer delar på ledarpositionen. 
Goldsmith och Walt (1999) menar att delat ledarskap är ett krav i framtiden och inte bara ett 
alternativ till enskilt ledarskap. Det är inte utan skepticism organisationer har tagit emot den 
nya ledarfunktionen. Kritiska frågor som uppstår är hur ledarna ska fatta gemensamma beslut, 
hur de ska verkställas och hur de tydligt ska kunna förmedla uppgifter. Samtidigt som det 
delade ledarskapet pekar på ökad tillgänglighet, effektivitet, höjd kvalité och ökat lärande.  
 
 

 “DUO CUM FACIUNT idem, non est idem” 
 
 
Citatet är hämtat från de gamla romarna och innebörden förklaras: ”När två gör detsamma, är 
det likafullt inte detsamma.” Lambert-Olsson (2004) menar att om citatet appliceras på delat 
ledarskap skulle tolkningen kunna vara att två individer delar på ledarskapet för ett politiskt 
parti, ett fotbollslag eller ett vanligt affärsdrivande företag. Det innebär att ledarna delar på 
ansvaret i verksamheten, men att ledarrollerna delas formellt eller informellt, vilket kan 
avgöras av individernas kompetens eller erfarenhet.  
 
Ska framtidens organisationer styras med delat ledarskap och hur upplever medarbetarna den 
nya konstellationen? Troiano (1999) menar att det finns olika former av ledarskap och delat 
ledarskap är något som, i dess rätta form, är överlägset det traditionella ledarskapet. Döös, 
Wilhelmson och Hemborg (2003) menar att delat ledarskap används med skiftande innebörd 
där formen av ledarskapet kan variera, men där alltid två personer leder, eller innehar 
chefskap. Att inneha delat ledarskap kan ses som en lösning på flera problem, problem 
sprungna ur de motstridiga och komplexa krav som människor måste hantera, både i 
föreningen mellan arbetsliv och privatliv, och i uppgiften att leda i en organisation. Själva 
uttrycket delat ledarskap rymmer en tvetydighet eftersom ledarskap fortfarande i mångt och 
mycket är förknippat med den ensamme på toppen. Författarna menar att delat ledarskap ska 
ses som en möjlighet, eftersom både ledare och organisationer idag ser värdet och fördelarna i 
delat ledarskap i ökad utsträckning av olika skäl.  
 
Enligt vår mening har ledarskapet ett ökat ansvar att klara komplexa problem, ökat 
personalansvar och att kunna leda medarbetarna att bli effektiva och självständiga. Ett krav på 
goda medarbetarrelationer och kommunikation är några faktorer som kräver tid och ställer 
stora krav på ledaren. Unikt för delat ledarskap är den nära och täta relationen som skapas.  
Det är nödvändigt att samtala och utbyta tankar, för att kunna hantera det gemensamma i 
ledarskapet. Gentemot formellt underordnade anställda skapas en större kontaktyta när 
ledarna är två, vilket innebär mer kommunikation mellan ledare och de anställda. Plikten att 
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kommunicera är hög, då ett delat ledarskap kräver samspelt kommunikation mellan ledare och 
medarbetare. Om två personer ska dela på ansvaret för att nå ett givet resultat krävs mycket 
god kommunikation, inte bara dem emellan utan också kring projektet. Medarbetarna måste 
kunna lita på att den information de får är korrekt, framförallt ska de frågor en medarbetare 
ställer, besvaras entydigt av både ledare Y och ledare X. Delat ledarskap tillämpas idag i olika 
organisationer, och intresset för den här modellen av ledarskap har ökat och därför finner vi 
det intressant att se över de utmärkande karaktärsdragen och effekterna av delat ledarskap.  
 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att belysa olika ledarskapsformer i delat ledarskap samt 
undersöka relationen mellan ledarna och kommunikationen mellan ledarna och medarbetarna 
vid ett delat ledarskap genom att besvara följande frågeställningar: 
 

• Vad innebär olika ledarskapsformer i delat ledarskap?  
• Hur fungerar relationen mellan ledarna i ett delat ledarskap? 
• Hur upplevs kommunikationen mellan ledarna och medarbetarna? 

1.4 Avgränsningar 
Vi kommer endast att undersöka hur relationen och kommunikationen fungerar mellan två 
ledare som delar på ledarskapet samt ledarparets underställda medarbetare. Vi kommer 
således inte undersöka relations- och kommunikationsvägar som går parallellt med ledarduon 
eller överordnad chef.  
 

1.5 Definitioner 
Delat ledarskap 
Vad delat ledarskap innebär kan vara viktigt att definiera för att undvika begreppsförvirring. 
Det är svårt att hitta en gemensam nämnare som förklarar innebörden av delat ledarskap. Vi 
har valt att presentera hur Karlsson och Rubensson (2001) framhåller ledningsfunktionen i 
delat ledarskap. De presenterar delat ledarskap som ett chefskap där två personer officiellt 
delar på ledningsfunktionen där ledarna har lika stort ansvar och samma inverkan på 
beslutsfattandet. I de viktiga besluten deltar båda i beslutsfattandet medan den enskilde kan 
fatta mindre viktiga beslut på egen hand.  
 
Kommunikation 
Med kommunikation menar vi fortsättningsvis tvåvägskommunikation, som enligt Dahlkwist 
(2004) är när mottagaren ges möjlighet att replikera på den information som delgivits 
honom/henne av sändaren för att kontrollera om informationen uppfattats rätt. 
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2 METOD 
I detta kapitel presenterar vi de metoder vi använt oss av i vår undersökning. Vi redovisar hur 
vi gått till väga i vår undersökning, vilka metoder vi valt samt hur intervjuguiden tagits fram. 
Vi avslutar kapitlet med en diskussion av de metodproblem som kan uppstå. 
 

2.1 Forskningsansats 
Ett arbete kan bestå av en deduktiv eller en induktiv ansats. Valet beror enligt Thurén (2002) 
på om författaren bygger sitt arbete på befintliga modeller eller teorier (deduktiv ansats), eller 
om utgångspunkten är empiri (induktiv ansats). Vår uppsats bygger på en deduktiv ansats då 
vi utgått från redan befintliga teorier. En deduktiv ansats innebär att forskaren behandlar 
skriven teori, för att sedan gå ut i verkligheten och samla in data. Därefter jämför forskaren 
teorin med empirin för att sedan dra en logisk slutsats. Det var på detta vis vi genomförde vår 
undersökning. Vi valde att använda oss av den deduktiva ansatsen i kombination med en 
fallstudie. Det gjorde vi för att förstå vilka faktorer som inverkar och understödjer delat 
ledarskap och hur det fungerar och bidrar till en framtida syn i organisationer.  

2.2 Forskningsmetod 
Denscombe (2000) skiljer på kvalitativ och kvantitativ forskning. Den kvantitativa 
forskningen strävar efter att mäta företeelser så de kan omvandlas till siffror och har en 
tendens att associeras till storskaliga studier. Den kvalitativa forskningen bygger å andra sidan 
på att omvandla det som observerats eller rapporterats till skrivna ord, och associeras till 
småskaliga studier. Kvalitativt inriktade forskare samlar in fakta och studerar relationer 
mellan olika uppsättningar av fakta. Forskare som anammar ett kvalitativt perspektiv är mer 
intresserade av att ta reda på hur människor upplever sin värld. En kvalitativ 
undersökningsansats var ett naturligt val då vi ville undersöka fenomenet delat ledarskap. Att 
endast undersöka ett företag skulle ge oss en djupare och mer detaljerad kunskap i det 
empiriska materialet. 
  

2.3 Forskningsstrategi 
Denscombe (2000) menar att det som utmärker en fallstudie är dess inriktning på bara en eller 
ett fåtal undersökningsenheter. Med en fallstudie kan forskaren få fram värdefulla och unika 
insikter genom att studera på djupet, och med det upptäcka detaljer som kanske inte skulle ha 
blivit synliga vid en mer ytlig undersökning. Genom att använda sig av en fallstudie 
uppmuntras forskaren använda en rad olika källor, en rad olika typer av data och en rad olika 
typer av forskningsmetoder i undersökningen.  Vi ville få detaljerade uppgifter och en djupare 
förståelse av relationerna och kommunikationen i ett delat ledarskap, varför vi valde en 
fallstudie för att kunna gå på djupet av en organisation. Den stora fördelen med 
fallstudiemetoden är enligt Bell (2000) att den gör det möjligt för forskare att koncentrera sig 
på en speciell händelse eller företeelse och försöka få fram de faktorer som inverkar på 
företeelsen ifråga. Dessa processer kan förbli dolda i en surveyundersökning men ändå vara 
avgörande för hur ett system eller en organisation fungerar. Vår målsättning var att belysa det 
generella genom att titta på det enskilda och vi ville komma åt komplexa frågor som är svåra 
att komma åt enbart vid en enkätundersökning. Vi ville få en så bra bild som möjligt av det 
strategival som företaget gjort och dess inverkan på utfallet. 
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2.4 Val av undersökningsobjekt  
När strukturen på uppsatsen var klar började vi fundera på vilket företag vi skulle undersöka 
för att få svar på våra frågor. De kriterier vi satt upp var att undersöka ett företag inom orten 
där vi själva bor, för att bidra till ökad kunskap om de verksamheter som finns kring 
Skellefteå kommuns centralort samt att företaget skulle använda sig av delat ledarskap. 
Skellefteå Kraft är ett företag som bidrar mycket till Skellefteå kommuns tillväxt och 
utveckling. Vi ansåg att företaget var representativt för vår studie utifrån de kriterier vi ställt 
för vårt val av undersökningsobjekt. Vi tog kontakt med personalchef Gunnar Tenevall på 
Skellefteå Kraft som bedriver sin verksamhet i Skellefteå. Han hänvisade oss till Martin 
Johansson och Karl-Johan Öhgren som använder sig av delat ledarskap. 
 

2.5 Datainsamlingsmetod 

2.5.1 Primär och sekundärdata 
Vid en studie brukar det enligt Halvorsen (1992) skilja mellan två typer av data nämligen 
primärdata och sekundärdata. Primärdata är ny data som forskaren själv samlar in genom att 
använda sig av en eller flera datainsamlingsmetoder. Våra primärdata består av de utförda 
intervjuerna. Vi ville tillhandahålla mer grundläggande information och även ha svar på 
följdfrågor som uppstod under intervjuns gång. Denna metod kan också förhindra att risken 
för feltolkningar och möjlighet till uppföljning ges. Sekundärdata är forskning utifrån 
forskningsmaterial som insamlats av andra, exempelvis ifyllda frågeformulär, intervjuer, som 
tolkas och analyseras av andra. Våra sekundärdata bestod av litteratur, vetenskapliga artiklar 
samt information och undersökningar hämtade från Internet. 

2.5.2 Litteratursökning 
För att få en ökad förståelse för relationen i delat ledarskap och vikten av tydlighet och 
kommunikation mellan ledarna och medarbetarna, sökte vi material genom litteratursökning i 
olika böcker och artiklar. Vi började vårt arbete med att söka artiklar i Luleå tekniska 
universitets artikelsök och sedan vidare i databaserna Emerald och Ebsco. Vi använde oss av 
ett stort antal sökord, både på svenska och engelska, olika kombinationer av dessa sökord och 
trunkering. Sökorden vi använde oss av är bland annat: ledarskap, delat ledarskap, 
samledarskap, organisation, relationer och kommunikation. Sökorden valde vi med tanke på 
vårt undersökningsområde. Därefter gjorde vi även en kompletterande sökning i Lucia, det 
vill säga Luleå universitets bibliotekskatalog på Internet och Sveriges forsknings- och 
högskolebiblioteks gemensamma katalog Libris samt kompletterande sökning på Internet. Där 
använde vi oss av samma sökord som ovan. 

2.5.3 Intervjuer 
Det finns flera sätt att samla in data, till exempel frågeformulär, intervjuer, observation och 
skriftliga källor. I vår undersökning skulle frågeformulär kräva att den tillfrågade skulle 
kryssa i några rutor i en enkät. Det anser vi inte skulle ge tillräckligt tillfredsställande svar till 
vårt arbete. Observation och skriftliga källor skulle inte heller ge svar på alla våra frågor. 
Därför valde vi personliga intervjuer som enligt Denscombe (2000) är bra att använda när 
man vill samla in detaljerad information från ett mindre antal människor. En annan fördel med 
intervjuer är att de är lätta att kontrollera. För att kunna vara flexibel och låta den intervjuade 
utveckla sina idéer använde vi oss av semistrukturerade intervjuer. Denscombe (2000) belyser 
att vid semistrukturerade intervjuer har forskarna en i förväg färdigställd intervjuguide med 
ämnen som skall behandlas och frågor som skall besvaras. Forskaren har möjlighet att vara 
flexibel och låta den intervjuade tala fritt och utveckla sina svar.  
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Vid framställandet av intervjuguiden utgick vi från teorin vi tagit stöd av och företagets 
hemsida innan vi skapade intervjufrågorna (bilaga A). Detta för att kunna göra en bättre 
fokusering på frågor som berör det område som vi hade som syfte att undersöka. Innan 
intervjuns genomförande skickade vi via e-post vår intervjuguide för att ge möjlighet till 
respondenterna att förbereda sina svar. Vi intervjuade de personer som delar på ledarskapet 
och två underställda medarbetare. Den cirka 30 minuter långa intervjun med respektive ledare 
genomfördes i Skellefteå Krafts lokaler. För att den intervjuade skulle känna sig bekväm i 
välbekant miljö genomfördes intervjuerna i deras respektive kontor. Ledarna delar på 
ledarskapet som innebär att de ansvarar för verksamhet och medarbetare tillsammans. För att 
undvika missförstånd fick vi, med respondentens godkännande, spela in intervjun. Vi frågade 
även två slumpmässigt utvalda medarbetare om de hade möjlighet att svara på frågor hur de 
upplever kommunikation från ledningen (bilaga B). Vi var tydliga med informationen att 
medarbetarnas namn inte skulle offentliggöras, så att vi förutom de positiva aspekterna även 
skulle få ta del av de negativa. Intervjuerna med de två medarbetarna tog cirka 10 minuter per 
intervjutillfälle.   

2.6 Analysmetod 
Vid analysen av intervjuerna gjorde vi fullständiga utskrifter från respektive intervju. För att 
överskådliggöra det viktigaste av det inhämtade materialet som bestod av skriftligt och 
inspelat material gjorde vi en mer kortfattad version, som i sin tur skulle göra vår analys mer 
lätthanterlig och tolkningsbar. Analysen utifrån det empiriska materialet tillsammans med de 
nämnda teorierna har utgjort grunden till de slutsatser vi kommit fram till. 

2.7 Metodproblem 
Denscombe (2000) skriver att intervjun i själva verket inte är ett enkelt alternativ och att dolda 
risker kan leda till att den misslyckas fullständigt om den inte är väl förberedd eller 
genomförd med lyhördhet. Två viktiga begrepp att beakta i en forskningsrapport är validitet 
och reliabilitet. Validitet innebär enligt Thurén (2002) att forskaren verkligen undersökt det 
som skall undersökas och ingenting annat. Validitetsproblem uppstår enligt Halvorsen (1992) 
till följd av att forskaren befinner sig på två plan. Teoriplanet när forskaren ska arbeta med att 
formulera en problemställning och tolka resultaten av en empirisk undersökning, och på 
empiriplanet när data samlas in och behandlas. Idealet är att det råder överensstämmelse 
mellan hur begreppen används på de två planen. För att undvika problem testade vi vår 
intervju på två oberoende testpersoner. Vi korrigerade sedan intervjuguiden utifrån den 
feedback de gav oss.  

I starten av vår intervju förklarade vi syftet med uppsatsen för respektive respondent. Varje 
intervju genomfördes enskilt, för att respondenterna inte skulle påverkas av varandra, till 
exempel att den ene bara håller med vad den andre säger, något vi anser resulterat i högre 
validitet. Ett metodproblem kan vara att respondenten inte förstod våra frågor eller kände sig 
obekväm i intervjusituationen. Vi var medvetna om att personliga intervjuer kan ha en 
tendens att glida ur fokus, både från intervjuarens samt den intervjuades sida. Vi upplevde att 
respondenterna som deltog i intervjuerna öppna, tillmötesgående och strukturerade. Vi var 
noga med att hålla oss inom ramarna för vad som skulle undersökas och inget annat, vilket 
teorin anser stärka validiteten ytterligare.  

Med reliabilitet menar Bell (2000) att varje gång en mätning sker skall samma resultat kunna 
uppnås. Om andra grupper upprepar vår intervju, enligt intervjuguiden, skall de erhållna 
svaren som framkommit, överensstämma med de tidigare svaren som framkommit i tidigare 
intervjuer. Thurén (2002) definierar reliabilitet som tillförlitlighet, det vill säga att 
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mätningarna är korrekt gjorda. För att vår reliabilitet skulle bli så hög som möjligt valde vi att 
utforma en intervjuguide som i förväg skickades via e-post till respondenterna. Det gjorde vi 
för att respondenterna skulle ha möjlighet att läsa igenom frågorna och därmed undvika 
förhastade svar under intervjuns gång. Vi var båda närvarande vid varje intervjutillfälle, en av 
oss ställde frågorna och den andre antecknade. Båda hjälptes åt att hålla intervjun vid liv. 
Direkt efter intervjun analyserade och sammanställde vi svaren tillsammans, vilket har 
möjliggjort en mer objektiv syn på resultatet, något som ytterligare ökade reliabiliteten i vår 
empiriska undersökning. Ett metodproblem kunde vara den intervjuades brist på tid gav 
förkortade eller ogenomtänkta svar, men vi ansåg att intervjupersonerna tog sig tid att fundera 
ut sina svar, varför vi anser att reliabiliteten var hög.
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3 TEORI 
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som legat till grund för vår forskning. 
Fokus ligger på ledarskapsformen och dess betydelse i delat ledarskap samt en fördjupning 
på relationen mellan ledarna och kommunikationen mellan ledare och medarbetare. 
 

3.1 Olika perspektiv på delat ledarskap  
Det finns inte mycket forskning kring delat ledarskap i Sverige, men ett stort intresse kring 
detta fenomen har lett till att fler studier görs. Amerikansk forskning är mer framskriden kring 
delat ledarskap, eftersom det enligt vår uppfattning verkar finnas finns en övertygelse om att 
det är framtidens ledarskap.  
 
Arbetslivsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum för arbetslivsfrågor, där forskning, 
utveckling och kunskapsförmedling bedrivs. ”Arbetsliv i omvandling” är en av 
Arbetslivsinstitutet vetenskapliga skriftserier, där bland annat bidrag från forskning 
presenteras. Döös, Hanson, Backström, Wilhelmson och Hemborg (2005), har gjort en studie 
som bygger på genomförda intervjuer av 404 chefer i Sverige, där 5 % av de intervjuade 
använde sig av samledarskap som är en ledarskapsform som finns i delat ledarskap. 
Samledarskap är ett fenomen som enligt författarna inte är lätt att avgränsa. En forskargrupp 
på Arbetslivsinstitutet studerar fenomenet delat chefs- och ledarskap sedan några år tillbaka. 
Forskargruppen har fått medel från Vinnova för att fortsätta detta arbete och samarbetar med 
Stockholms stad för att utvärdera kompetensfondens satsning på förnyelse av arbetsformerna 
för främst enhetschefer.  
 
Holmberg och Söderlind (2004) har som de själva presenterar i sin bok Leda genom att dela – 
om delat ledarskap i praktiken, en lång egen, framgångsrik och prisbelönt erfarenhet av att 
dela på ett chefsjobb. Deras första kontakt med delat ledarskap startade i en av Ericssons 
bolag som genomförde en större omorganisation, Holmberg och Söderlind sökte den utlysta 
chefstjänsten tillsammans, lösningen hade aldrig tillämpats innan, men de fick ändå chansen. 
Utgångspunkten hur arbetet skulle organiseras blev delvis följande: 
 

”Alla ska kunna fråga vem som helst av oss om vad som helst” 
 

Det blev ett grundfundament för synen på medarbetare, kollegor och konsumenter. Efter det 
delades ansvaret och arbetsuppgifterna upp i eget ansvar, delat ansvar och huvudansvar. 
Holmberg och Söderlind menar att varje enskilt ledarpar är en unik konstellation som måste 
hitta sitt eget sätt att dela. Viktigt att komma ihåg är att det är svårt att kopiera något som 
liknar ett koncept som kan användas generellt. De vill också slå fast att delat ledarskap är ett 
av några alternativ till traditionellt ledarskap. Holmberg och Söderlind pekar också på att 
delat ledarskap blir allt vanligare inom arbetslivet, inte minst bland chefer som vill ha ett rikt 
privatliv. 
 
Holmberg och Söderlind (2004) menar att det finns exempel hur delat ledarskap fungerar i 
praktiken, och att det prövats i olika former i olika verksamheter. Utifrån deras egna 
erfarenheter kan delat ledarskap delas upp i ledarnas, medarbetarnas och organisationens olika 
perspektiv. Bara det faktum att inte vara ensam om svåra beslut är en enorm lättnad.  
Författarna menar att beslutsunderlagen blir bättre vid ett delat ledarskap och belyser att två 
personer tillsammans blir mer kompetenta, särskilt om paret kan komplettera varandra, dela 
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erfarenheter och ge varandra möjlighet att resonera fram svåra och komplicerade beslut. 
Ledare som har erfarenhet av att dela ledarskapet upplever att de har bättre balans i sina liv 
även om de fortfarande arbetar hårt, samt att de kan hjälpa varandra att dra en gräns mellan 
arbete och fritid, ett exempel på det kan vara att uppmuntra den andra ledaren att gå hem. Det 
är lättare att ta ledigt om ledaren vet att någon annan styr båten. Ett ledarpar orkar lite mer, 
och i en dialog uppstår hela tiden nya idéer, problem blir enklare att angripa och det 
gemensamma beslutet leder ofta längre. 
  
Vidare menar Holmberg och Söderlind att en ökad tillgänglighet till ledarna, är det första 
medarbetarna uppmärksammar vid delat ledarskap. Chansen att hitta en tillgänglig ledare är 
större när den delas på två vilket uppskattas av medarbetarna. Den mest överraskande effekten 
av delat ledarskap ur ett medarbetarperspektiv är den ökade tydligheten som uppstår. 
Tvärtemot farhågorna om otydlighet, oklara besked och dubbla budskap, talar erfarenhet ett 
tydligare språk. Delat ledarskap i motsats till den ensamme ledaren ger möjlighet att ta sig tid, 
fundera över värderingar, rutiner, förväntningar på medarbetare och vilka krav som kommer 
att gälla. Ledarpar måste ta sig tid att enas vid viktiga frågor och klart uttrycka sina åsikter för 
varandra. Den processen är ett fundament till tydligt ledarskap, och en medvetenhet som ger 
en tydlig ledning. En viktig parameter i utvärderingen av en ledare är enligt Holmberg och 
Söderlind ofta ett ekonomiskt mått, och i de flesta företag genomförs olika mätningar av 
personaltillfredsställelse som kan ses som en framgångsfaktor i en organisation. Ökad 
coachning och klara mål möjliggör en arbetsplats i balans, vilket ett ledarpar bättre klarar av 
än den ensamme ledaren. Ett samstämt och kompetent ledarpar blir extra starkt och ska ses 
som en framgångsfaktor och styrkan ska ses positivt ur en organisations perspektiv. 
 

3.2 Delat ledarskap 

3.2.1 Olika former av delat ledarskap 
När Lambert-Olsson (2004) diskuterar delat ledarskap använder han sig av termerna äkta och 
oäkta dubbelkommandon. I äkta dubbelkommando måste de som delar ledarskapet vara 
överens innan ett gemensamt beslut fattas. Två personer som delar ledarskapet med tämligen 
olika intressen måste samordna sina kompetensområden innan beslut fattas. Kan inte ledarna 
komma överens, förs ärendet vidare till högre instans, exempelvis styrelsen, för ett slutgiltigt 
beslut. Äkta dubbelkommandon medför därför specifika krav, som ensamma ledare eller 
ledare som använder sig av oäkta dubbelkommando inte ställs inför. 
 
I oäkta dubbelkommando till skillnad mot äkta dubbelkommando, har den ena personen alltid 
har rätten att ensam fatta beslut. Även om de tillsammans har en dialog där de diskuterar de 
olika faktorerna som kan påverka beslutet. Oäkta dubbelkommando kan finnas mellan vd:n 
och någon av hans/hennes närmaste medarbetare som också för en dialog i syfte att eftersträva 
enighet innan ett beslut fattas. Oäkta dubbelkommando är den form av delat ledarskap som är 
vanligast och mest beprövad.  
 
Utifrån det faktum att vissa likheter finns i resonemanget om vilka skillnader och olika 
faktorer som avgör vilken ledarform ett ledarpar kan inneha, har vi valt att använda oss av 
modellen som Döös och Wilhelmson har ställt samman för att ge en klarare överblick av olika 
ledarskapsformer i delat ledarskap. 
 
Döös och Wilhelmson (2003) menar att delat ledarskap handlar om fyra olika former av 
samarbete i en ledningsfunktion. Dessa fyra varianter åtskils enkelt genom distinktion av 
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arbetsuppgifter respektive ansvar och befogenheter samt om arbetsuppgifter och 
ansvar/befogenheter är gemensamma eller uppdelade mellan ledarparet vilket visas i figur 
3.2.1 nedan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.2.1 Olika former av delat ledarskap enligt Döös och Wilhelmson (2003). 
 
Sammanställningen av de olika konstellationerna ovan visar att samledarskap och funktionellt 
delat ledarskap innebär ett formellt jämbördigt delat ledarskap. Samledarskapet kännetecknas 
av att arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter delas lika.  I funktionellt delat ledarskap, 
skugg- och matrisledarskap finns det däremot en slags informell uppdelning mellan ledarna 
som till viss del byggs upp i praktiken, i olika former av arbetsprocesser inom ledarskapet, 
vilket kan påverka relationerna till medarbetarna. För att ytterligare klargöra hur de olika 
formerna ser ut i delat ledarskap presenterar vi mer ingående förklaringar nedan. 
 
Samledarskap som Döös och Wilhelmson (2003) anser vara det mest fördelaktiga ledarskapet, 
går ut på att ledningsfunktionen delas lika mellan de som innehar ledningsrollerna, det vill 
säga att de leder tillsammans, istället för att ledarskapet delas upp. Det innebär i praktiken att 
dela på ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter och att ledningsfunktionen utgörs av ett par 
som själva vill leda tillsammans. Unikt för samledarskap är den nära och täta relationen till 
varandra. Det är nödvändigt att samtala och utbyta tankar, för att kunna hantera de 
gemensamma arbetsuppgifterna i ledarskapet. Gentemot formellt underordnade medarbetare 
skapas en större kontaktyta när ledarna är två, vilket innebär mer kommunikation mellan 
ledare och medarbetare. Vidare menar Döös och Wilhelmson att samledarskapets 
arbetsprocesser leder till utveckling av kompetens, eftersom den ständigt pågående 
kommunikationen mellan ledarna leder till en samsyn som till exempel innebär frånvaro av 
kompromisser. Med det menas att gemensamma beslut växer fram när ledarna kritiskt 
granskar varandras argument, lyssnar och tillsammans högt diskuterar varandras synpunkter 
och förslag. Denna kommunikationsprocess leder till en gemensam förståelse som ingen av 
ledarna kunnat utveckla själva, och med varandras olikheter, kan de gemensamt dra åt samma 
håll på ett klokare sätt än vad de kunnat göra på egen hand.  
 
Av det ovanstående nämnda kan ett samledarskap under goda förhållanden, bidra till 
hållbarhet för ledarna själva och deras verksamhet. Om ledarna själva har möjlighet att välja 
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varandra och har förtroende från ledningen att på egen hand utveckla sitt ledarskap, samt tid 
till daglig kommunikation kan samledarskapet klara både turbulens och konflikter. 
 
Skuggledarskap innebär enligt Döös och Wilhelmson (2003) att två personer i ansenlig 
omfattning utför samma arbetsuppgifter, men den formella ledaren fattar besluten utåt och den 
andre ledaren ses som en underordnad. Detta kan formellt ses som en hierarkiskt präglat delat 
ledarskap, men i praktiken innebär det jämbördigt beslutsfattande. För att ytterligare 
förtydliga vad det innebär, kan en parallell dras med Sven-Göran Eriksson och Tord Grip som 
ett exempel på den här typen av ledarskap. Eriksson är för närvarande förbundskapten för det 
engelska fotbollslandslaget och Grip är hans assisterande tränare och tillsammans 
kompletterar de varandra. Tränarduon rådgör om samtliga beslut, men Eriksson fattar de 
avgörande besluten. 
 
Funktionellt delat ledarskap innebär enligt Döös och Wilhelmson (2003) att ledarna är 
ansvariga för olika arbetsområden, exempelvis marknadsfrågor eller produktion. Det innebär 
att ledarna har ansvar och befogenheter gemensamt för hela verksamheten och att de är ledare 
över olika medarbetare. Ledarna arbetar inte hierarkiskt utan arbetar jämsides, utan att den 
ene på något sätt basar över den andra.  
 
Matrisledarskapet innebär enligt Döös och Wilhelmson (2003) att varken arbetsuppgifter, 
ansvar och befogenheter är gemensamma, det enda som delas är ledarskap över samma 
medarbetare. Ett exempel på detta kan vara en person som ansvarar för produktutveckling och 
en person som ansvarar för medarbetarnas kompetensutveckling men som gemensamt 
samarbetar och ansvarar för den löpande verksamheten. Denna åtskilda form av delat 
ledarskap kan medföra en hel del problem utifrån chefernas konkurrerande perspektiv men 
även generellt i verksamheten. 
 
Ledarpar måste enligt Holmberg och Söderlind (2004) hitta sin egen väg för att kunna hantera 
det delade ledarskapet. Den svåraste frågan är när ledarna ska välja väg och i vilken grad av 
samarbete och integration ledarparet vill ha. Skalan är flytande mellan att dela det mesta eller 
så lite som möjligt. Vi tolkar det som att den ena ledaren tar fullt ansvar för utåtriktade 
uppgifter såsom försäljning och marknadsföring och den andra ledaren tar ansvar för 
inåtriktade aktiviteter som personal- och administrations frågor, kan ledarna gemensamt 
hantera verksamhetsfrågorna och budgeteringen. Generellt kan kraften och genomslaget av 
ledarskapet öka ju större integration ledarskapet lyckas uppnå, och om samarbetet fungerar 
finns allt att vinna. 
 
Karlsson och Rubensson (2001) menar att relationen mellan ledarna är den fundamentala 
faktorn som måste fungera i delat ledarskap. Det utgör en grund för homogent agerande samt 
tydlig och rak kommunikation till omgivningen. När två delar på ledarskapet finns mer tid och 
kapacitet att leda genom att bygga relationer till medarbetare – sådan interaktion och 
kommunikation är enligt Döös och Wilhelmson (2003) grunden för att skapa kvalitet i 
verksamheter. 
 

3.3 Relation 
Unikt för delat ledarskap är den nära och täta relationen till varandra menar Döös och 
Wilhelmson (2003). Ledarskap i arbetslivet och dess relationer hanteras inom ett hierarkiskt 
system. En ledare har normalt relationer åt tre håll inom företaget; uppåt och nedåt samt åt 
sidorna. Delat ledarskap innebär att hantera relationer åt fyra håll; ett inåt och tre utåt. 
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Ledarna har med andra ord att förhålla sig dels var och en till varandra, dels gemensamt till 
underlydande, till jämställda och överordnade. Förutom dessa relationer tillkommer 
naturligtvis alla relationer till personer utanför företaget menar Döös och Wilhelmson.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.3 Modifierad modell över relationer i delat ledarskap enligt Döös och Wilhelmson 
(2003). 
 
Döös och Wilhelmson (2003) menar att oavsett om en ledare agerar ensam eller delar 
ledarskapet, ingår ledaren i ett nät av relationer.  I den löpande kontakten och samspelet som 
relationerna medför utformas en kontinuerlig föreställning av vad delat ledarskap är. 
Beroende på hur relationerna ser ut, konstrueras olika ledarskap. Gentemot formellt 
underordnade medarbetare skapas en större kontaktyta när ledarna är två. Det blir mer 
kommunikation mellan ledare och medarbetare vilket påverkar relationen positivt, men å 
andra sidan infinner sig frågor hos medarbetarna om vem som bestämmer och vem de skall 
vända sig till gällande frågor som framkommer i alla verksamheter.  
 
De grundläggande delar som utgör skapandet för en god relation mellan ledarna i det delade 
ledarskapet, identifierar Karlsson och Rubensson (2001) vara tre elementära faktorer.  
 
Gemensam värderingsgrund: Överensstämmande människosyn menar Karlsson och 
Rubensson (2001) förenklar diskussioner och möjliggör för ledarna att ta egna beslut när 
behov finns. Gemensam värderingsgrund tillsammans med god kommunikation minskar 
risken till att eget ställningstagande frångår de gemensamma ståndpunkterna. Om ledarnas 
värderingar skiljer sig väsentligt, ökar risken att de dubbelkollar varandras enskilda beslut 
vilket leder till ineffektivitet samt att ledarna uppfattas som oklara och tvetydiga. I en 
ledarduo, enligt Holmberg och Söderlind (2004) är det viktigt med gemensam 
värderingsgrund och att dela en vision av hur ett ledarskap ska se ut. Det är för att ledarna ska 
kunna agera samstämmigt och vara överens om vilka kriterier som ska uppfyllas för att nå en 
framgångsrik verksamhet. 
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Förtroende: Karlsson och Rubensson (2001) menar att om oenighet inför ett beslut finns 
måste det ändå behandlas som ett gemensamt övervägande, vilket testar graden av förtroende. 
Det förtroende som ledarna skapar ökar den ömsesidiga tilliten vilket har en positiv effekt vid 
svåra och besvärliga beslut. Ännu en positiv effekt när ledarna är två är det ökade kuraget 
samt att kunna ventilera känslor efter situationer som uppkommit vid oangenäma beslut. Om 
ledarna är oeniga kan det utåt påverka trovärdigheten negativt. Holmberg och Söderlind 
(2004) pekar på att varje ledare ska våga, utifrån sitt egna personliga ställningstagande, lita på 
den andres kompetens, bedömningsförmåga, ambition, diskretion inför känsliga frågor och 
även lita på den andres lojalitet. För ett ökat förtroende och möjlighet att resonera fram 
viktiga beslut om hur uppgifter ska lösas krävs att ledarduon visar sina svagheter och är öppna 
inför varandra. Viktigt för medarbetarna är att ledarparet hyser förtroende för varandras 
kompetens, ambition och bedömningsförmåga. Det ska också synas att de känner en stolthet 
över sitt delade ledarskap, för att kunna ge medarbetarna en stabil arbetsmiljö där tydlighet i 
ett beslut gäller oavsett vem av dem som fattat det. Enligt Håkansson (1995) är förtroende en 
persons positiva förväntningar på någon annan, men det är komplicerat och tar tid att skapa. 
Vidare beskriver Håkansson att en person ska vara trovärdig, pålitlig, inneha hög integritet 
och vara förknippad med ansvar, kompetens, ärlighet och hjälpsamhet för att förtjäna 
förtroendet.  
 
Prestigelöshet: Ett öppet och prestigelöst förhållande bygger enligt Karlsson och Rubensson 
(2001) på ömsesidigt givande och tagande vilket leder till ett mer vinstgivande 
beslutsunderlag, fler problemlösande alternativ och ett kontinuerligt lärande av varandras 
kvaliteter och kunskaper. Holmberg och Söderlind (2004) menar att en ledare, mer än en 
vanlig medarbetare, står i strålkastarljuset. Det är i denna synlighet som de flesta ledare 
tillfredställer sitt naturliga behov av bekräftelse. En ledarduo ska dela denna arena med 
varandra. Det är därför viktigt att ställa sig frågan om de är beredda att dela rampljuset för att 
nå gemensam framgång.  
 
Karlsson och Rubensson (2001) menar att den kreativa effektiviteten som bearbetar problem 
och frågeställningar ur olika perspektiv, är följden av den goda relationen som skapas, vilket 
medför att samhörigheten mellan ledarna ger en ökad kvalité på beslutsfattandet. Döös, 
Wilhelmson och Hemborg (2003) för ett liknande resonemang om vad som är viktigt hos 
ledare för att kunna leda tillsammans, det vill säga gemensamma värderingar förankrade i en 
humanistisk människosyn, prestigelöshet, ömsesidigt förtroende, lojalitet och generositet 
gentemot varandra. Dessa faktorer är det som sammanbinder ledarna från första början. Detta 
förenar ledarna i skapandet av gemensamma värderingar som sedan gör det möjligt att utföra 
sina gemensamma arbetsuppgifter, skapa förutsättningar att dra åt samma håll och samtidigt 
kunna använda sig av varandras olikheter. Därmed kan ledarna lita till den gemensamma 
intuitionen och kunna ta beslut som leder i samma riktning, även när de inte är på 
arbetsplatsen samtidigt. Karlsson och Rubensson (2001) belyser att två personer som 
kompletterar varandra i egenskaper och kunskaper ger en bredare kompetens i frågor och 
situationer som kan uppstå vid problem där ställning till viktiga beslut skall tas. Det finns 
också olikheter i varje ledare som medför att de kompletterar varandra, vilket också är en av 
styrkorna i delat ledarskap. Det kan leda till ökad kvalité och bättre resultat. Olikheterna kan 
vara att en är snabb - den andra stannar upp och ifrågasätter, eller att en är klassiker – den 
andra extrem. Dessa beteenden och olikheter kan bland annat bygga på olika kompetenser och 
erfarenheter. Karlsson-Gadea (2002) menar att olikhet är en styrka, då ledarduon kan 
komplettera varandra. Ett liknande resonemang för Eagleson och Waldersee (2002) när de 
lyfter fram att det är orealistiskt att förvänta sig att en ledare ska klara flera ledarfunktioner. 
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Två ledare med olika ledaregenskaper, i ett lyckat samspel, har större möjlighet att bli mer 
effektiva och framgångsrika än ett traditionellt ledarskap som domineras av en ledare. 
 
Karlsson-Gadea (2002) beskriver hur en samsyn som växer fram i en relation inte handlar om 
kompromisser utan det är något som växer fram i en arbetsprocess. För att kunna agera snabbt 
i en situation som plötsligt dyker upp, krävs det att ledarduon i förväg lägger ner mycket tid 
tillsammans. Den intensiva arbetsgemenskapen leder till en rak kommunikation, vilket också 
visar sig vid ett framgångsrikt delat ledarskap.  

3.4 Kommunikation 
Carnall (1995) menar att en av de viktigaste egenskaper en framgångsrik ledare måste ha är 
förmågan att kommunicera. Det handlar inte bara om att kommunicera ut sitt budskap utan 
även, framförallt, att förmå människor att acceptera och verkligen förstå vad som 
kommuniceras. 
 
Ordet kommunikation hör enligt Nilsson och Waldemarson (2005) ihop med latinets 
”communis” som betyder att något blir gemensamt. Kommunikation innebär därmed att två 
eller fler personer skickar olika slags budskap till varandra där de meddelar och delar med sig 
av något, bland annat tankar, känslor och upplevelser. Mossboda, Peterson och Rönnholm 
(2004) menar att kommunikationen mellan den närmaste ledaren och medarbetarna är viktig 
då intresset för budskapet avtar med det fysiska avståndet. Att vara tydlig i kommunikationen 
är också att ta ansvar för det som sägs och det gör det lättare för medarbetarna att svara – det 
vill säga tycka till om det som sagts. Viktigt att komma ihåg är att tydlighet är nyckeln till 
ledarskapet. Tydlighet kan till exempel vara att ledaren ser till att medarbetarna vet vad de 
skall göra, beskriva målen och planerna, motivera medarbetarna att utföra sina 
arbetsuppgifter, samt att ledaren är mottaglig, lyhörd och tar in andras verklighet och idéer.  
 
För att uppnå effektivt ledarskap krävs det enligt Maltén (1998) att det råder en fungerande 
dialog av information mellan ledare och medarbetare. Kommunikation och information är 
oerhört viktig för att medarbetarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter effektivt, samt känna 
motivation till sitt arbete. Förstår inte medarbetarna vad ledaren säger, uppstår det ofta 
missförstånd som i sin tur leder till problem i organisationen. För att lyckas med 
kommunikation är det viktigt att ha kunskap om de metoder som kan användas, samt lyssna 
på den respons som medarbetaren ger. Högström, Bark, Bernstrup, Heide och Skoog (1999) 
för ett liknande resonemang och lyfter fram att det är närmaste ledarens uppgift att se till att 
kommunikationen fungerar inom organisationen då intresset för budskapet avtar med det 
fysiska avståndet. För att försäkra sig om att informationen gått fram kan en ledare enligt 
Fiske (1997) möta gensvar och behov från medarbetarna genom feedback. Med feedback 
menas att det sker en överföring av mottagarens reaktion tillbaka till sändaren. Det viktigaste 
är att mottagaren känner sig delaktig i kommunikationen. 
 
För att förklara kommunikationens vägar i det delade ledarskapet förklarar Holmberg och 
Söderlind (2004) att en ledare kommunicerar i många olika riktningar med sin personal, 
kunder, kollegor och sin chef. En ledarduo måste också kommunicera i alla dessa riktningar 
och kommunicera med varandra. Den ledare som tar sig tid att lyssna och ta in det 
informationsbehov som finns får också en ökad tilltro hos sina medarbetare. Det viktiga för ett 
ledarpar är att i sin dialog skapa sig en samsyn i kommunikationsfrågorna. Hur pass mycket 
kraft en ledarduo väljer att lägga ner på ett situationsanpassat informationsinnehåll, påverkar 
den grad av tydlighet som skall uppnås. 
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Karlsson & Rubensson (2001) menar att delat ledarskap kräver att ledarna kan kommunicera 
samt att de är överens om sin funktion som ledare. Då arbetsuppgifterna delas på två, ökar 
också tillgängligheten för medarbetarna. Det är därför viktigt att ledarduon kommunicerar 
tydligt och precist i sin dialog till sina medarbetare, för att framstå som trovärdiga och inge 
förtroende. Caldeira och Van der Does (2006) belyser att kommunikationen är en av de mest 
fundamentala processerna i ett ledarskap. Kommunikation är inte bara viktigt vid information 
och vid beslutsfattande, den är också nödvändigt för en god relation mellan ledare och 
medarbetare. För att kunna tydliggöra att informationen nått fram krävs feedback. En bra 
tvåvägskommunikation kräver att informationen som ges muntligt, leder till en öppen och 
ärlig dialog mellan ledare och medarbetare vilket också uppmuntrar medarbetarna att uttrycka 
idéer och förslag, men också våga visa sitt missnöje. 
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4 EMPIRI 
I detta kapitel presenteras resultatet av vår empiriska undersökning. Vi börjar kapitlet med en 
kort presentation av Skellefteå Kraft, och därefter resultatet av intervjuerna. De kommer 
sedan tillsammans med teorin att ligga till grund för vår analys och slutsatser. 
 

4.1 Företagspresentation 
Skellefteå Krafts verksamhet sträcker sig tillbaka till 1900-talet och är idag en av de större 
producenterna av elkraft i Sverige. Skellefteå Krafts varumärke bygger på kraft, trovärdighet, 
miljöansvar och utveckling, och har en företagsfilosofi som har fyra följande grundvärden: 
pålitlighet, utveckling, medskapande och samarbete. Koncernen har fem affärsområden: 
 
Värme- produktionen av fjärrvärmen produceras i huvudsak med biobränslen i 
kraftvärmeverken i Hedensbyn Skellefteå, Malå och Lycksele. I anslutning till 
kraftvärmeverket i Hedensbyn Skellefteå finns en mycket modern produktionsanläggning för 
biopellets. Råvaran hämtas främst från sågverk inom regionen och består huvudsakligen av 
sågspån. Elkraft- Den första kraftstationen startade 1908 i Finnfors i Skellefteälven. Idag äger 
Skellefteå Kraft drygt 20 kraftstationer i Skellefteälven, Umeälven, Indalsälven och några 
mindre vattendrag samt är delägare av Sikfors kraftstation i Piteälven. Företaget är också 
delägare i Forsmarks kärnkraftverk och i Alholmens värmekraftverk i Jakobstad, Finland. Det 
gör Skellefteå Kraft till en av de stora elkraftproducenterna i landet. Elnät- Skellefteå Kraft 
har egna regionala och lokala elnät. Verksamheten innefattar även tjänster förknippade med 
elnät och som bedrivs i två bolag, Skellefteå Kraft Elnät AB och Lycksele Elnät AB. Nätet 
finns inom nio kommuner i mellersta och norra Västerbotten samt södra Lappland. 
Fastigheter- Verksamheten förvaltar och hyr ut lokaler i kvarteret Sirius. Kvarteret profileras 
som Expolaris Center med inriktning mot tjänsteföretag, media och kultur. Kommunikation- 
Skellefteå Kraft utvecklar modern infrastruktur och tjänster för tele- och datakommunikation. 
Infrastrukturnätet, som benämns skefraft.net, baseras på kraftfulla fiberoptiska och 
radiobaserade förbindelser. 
 
Affärsområdena utvecklar och driver sina verksamheter med eget resultatansvar. Företaget är 
helägt av Skellefteå kommun och antalet anställda i koncernen är cirka 430. Skellefteå Kraft 
har en omsättning på drygt 2 200 Mkr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
      
      
      
      
  
 
Figur 4.1 Organisationsschema för Skellefteå Kraft (bearbetning av Skellefteå Kraft, 2006). 
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Tyngdpunkten i vår studie ligger på Bygg & Projekt som är en konsultenhet inom Skellefteå 
Kraft och tillämpar sig av delat ledarskap. Ledarnas befattningar benämns som projektledare 
och projektledare/personalansvar. Arbetsuppgifterna är att erbjuda konsulttjänster inom 
området bygg och projekt vilket innebär att många av dessa uppdrag kräver unik 
spetskompetens i de uppdrag som utförs. Långtgående kvalitets- och miljökriterier tillämpas 
utan att för den skull förlora i flexibilitet. Den höga kvalitet uppdragsgivarna är vana vid 
garanteras bland annat av den tidsplan som är en av styrkorna i verksamheten.  
 
För tio år sedan skapade den dåvarande VD: n på Skellefteå Kraft ett team om fyra ledare som 
skulle dela på ledarskapet. Efter fem år genomfördes en omorganisation som innebar att 
verksamheten delades upp och utifrån det skapades konsultenheten Bygg & Projekt. En av de 
fyra som tidigare delat på ledarskapet slutade och en tog över den andra verksamheten. Martin 
Johansson och Karl-Johan Öhgren tog tillsammans över ledarskapet för Bygg & Projekt. 
 
Öhgren och Johansson har arbetat som kollegor i cirka 20 år inom Skellefteå Kraft, men sedan 
fem år ansvarar de tillsammans för den löpande verksamheten inom Bygg & Projekt som 
förutom ledarparet består av nio medarbetare. Gemensamt förutom det delade ledarskapet, är 
deras ålder, de har liknande familjesituationer, de har samma position i syskonskaran och 
tillsammans gått tekniska gymnasiet. Uppskattningsvis har de känt varandra i 30 år, och 
upplever att de förstår varandra mycket väl, har samma värderingar och känner stort 
förtroende till varandra. Ledarna upplever att det inte existerar något behov av prestige mellan 
dem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figur 4.2 Organisationsschema konsultenheten Bygg & Projekt (bearbetning av Skellefteå 
Kraft, 2006). 
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medarbetare. Avsikten var att skapa en ökad förståelse för det vi valt att undersöka. Det 
empiriska materialet kommer att följa samma struktur som teoriavsnittet, vilket innebär att 
intervjuerna kommer att innefatta hur ledarduon Öhgren och Johansson samt två underställda 
medarbetare till dem upplever det delade ledarskapet, relationen och olikheter samt 
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kommunikation. I presentationen av det framkomna resultatet av intervjuerna med 
medarbetarna benämner vi dem som ”medarbetare A och medarbetare B”. 
 

4.2 Resultat av intervjuerna 

4.2.1 Delat ledarskap 
När vi ber Öhgren och Johansson beskriva det delade ledarskapet utifrån arbetsuppgifter, 
ansvar, befogenheter och rollfördelning, förklarar de att verksamheten fungerar som ett 
konsultbolag för hela koncernen, men även åt andra organisationer. Deras uppdrag bedrivs i 
projektform och dessa bedrivs parallellt, varför Öhgren och Johansson innehar uppdelat 
huvudansvar för var och ett av projekten, men fungerar även som huvudprojektledare med 
större projekt. Ledarparet delar på verksamhetsansvaret för enhetens verksamhet och 
utveckling. Öhgren är den ledare som har personal- och löneansvar för medarbetarna och 
Johansson ansvarar för enhetens kvalitets- och miljösystem (QM). Johansson arbetar även 
med verksamhetens PR och han säljer bland annat de tjänster verksamheten erbjuder, både 
internt och externt, samt agerar kontaktman till vd: n och ledningen. Ledarparet agerar icke 
desto mindre som enat ansikte utåt.  
 
När större beslut skall fattas berättar ledarduon att de alltid samråder innan fastställande, och 
att i den mån det går, även diskuterar och samråder inför de mindre besluten som skall fattas. 
Ett väl genomarbetat beslut medför att ledarna är eniga om det som skall förmedlas vilket 
stärker deras trovärdighet. Det medför att medarbetarna får en klar och tydlig information 
vilket minskar risken för missförstånd.  
 
Några positiva effekter som följer med delat ledarskap anser Öhgren och Johansson är att det 
föds fler och bättre idéer samt att besluten aldrig blir förhastade, utan är väl genomtänkta och 
diskuterade. Ytterligare en fördel menar Öhgren är att den andre ledaren kan agera bollplank 
vid problem eller frågor, och är väl insatt i verksamheten. Han förstår inte varför fler företag i 
Skellefteå inte anammat sig av delat ledarskap. Johansson berättar att de negativa effekter 
som följer med ett delat ledarskap är att det kan vara svårt att förklara för externa människor 
att ledarskapet delas på två personer, vilket innebär förvirring om vem av ledarna som är 
ansvarig. Människor tycker att det är ovanligt och få begriper vad det innebär.  
  
Medarbetare B lyfter fram att det bara finns positivt att säga om delat ledarskap. Det svåra till 
en början var att förstå hur ledarskapet var uppbyggt, men ledarna Öhgren och Johansson 
informerade och tydliggjorde vilket underlättade processen. Medarbetare A instämmer i 
resonemanget och tillägger att delat ledarskap gynnar medarbetare som vill arbeta i teamform. 
 
Medarbetare A och B är eniga att den stora fördelen med delat ledarskap är att det alltid finns 
en ledare tillgänglig. Det kan jämföras med att ”bara” ha en ledare vilket inte gör det lättare 
att få svar på sina frågor eller gehör för sina behov. Medarbetare A betonar att ledarna utifrån 
sitt gemensamma ledarskap, skapat en öppen relation till medarbetarna genom att 
kommunicera tydliga budskap. Medarbetare B menar att ledarna med sina livs- och 
arbetserfarenheter bidragit till att avdelningen blivit en stark enhet inom företaget och utåt till 
entreprenörerna. Några direkta nackdelar har medarbetarna inte upplevt. 
 
Öhgren och Johansson upplever att arbetssituationen är mer tillfredsställande när ledarskapet 
delas på två personer, dels blir beslutsfattandet effektivare och arbetsbelastningen blir mindre 
betungande, men att det ändå är viktigt att ha arbetsfördelning för att undvika dubbelarbete. 
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Att hitta rätt nivå med den person som ledarskapet delas med är något som kommer med åren. 
Johansson betonar att hängivelse i sina projekt när andra arbetsuppgifter delas ger ökad 
arbetstillfredställelse samt att han aldrig är orolig över att fel beslut fattas. 

4.2.2 Relation 
Öhgren och Johansson berättar att de är nästan lika gamla, har nästan samma 
familjeförhållanden, har gått tekniskt gymnasium tillsammans och att båda har deltagit i 
lagidrotter. Respondenterna har även känt varandra i 30 år och båda tror att dessa faktorer kan 
ha stor inverkan på den goda relation de har till varandra. Öhgren menar att de delar samma 
grundvärderingar och att det är viktigt att ha förtroende för varandra, både i frågor rörande 
arbetet men även privata problem som påverkar ens sätt att arbeta. Det är viktigt att ha ett 
förtroende för varandra för att det skall fungera, då minskar risken för missförstånd och 
otydlighet. Johansson menar att saker och ting belyses från flera vinklar och att de ser 
problemen ur fler perspektiv då både de positiva och de negativa aspekterna kan lyftas fram 
och diskuteras. Visst har det funnits diskussioner, men han menar att det kloka alltid har 
segrat, vilket accepterats av båda.  
 
Öhgren menar att det är viktigt att båda har samma filosofi i ett delat ledarskap, att man inte är 
varandras motpoler, det viktiga är att dela samma värderingsgrund och ha olika personligheter 
för att relationen skall fungera bra. Vidare menar Öhgren att han kommer närmare 
medarbetarna än vad Johansson gör på grund av att han har personalansvaret. Detta leder till 
att han ibland tar egna beslut och lämnar Johansson lite utanför, men att detta är något som 
båda godtagit. 
 
Båda respondenterna är överens om att det finns vissa olikheter mellan dem båda men att de 
kompletterar varandra väl. Gemensamt, förutom att de är i samma ålder och gått i samma 
gymnasium är att båda gillar struktur och ordning. Både Öhgren och Johansson beskriver sig 
själva som ”nytänkande” och båda är drivande personer. Johansson anser att Öhgren är den 
mer eftertänksamme av de två ledarna som lägger mer tid på att väga in det kloka förnuftet i 
många frågeställningar. Öhgren förklarar och exemplifierar att när något nytt skall planeras 
och utföras så tänker han inte bara på uppgiften utan tänker ett steg längre - vad kommer det 
leda till, och hur medarbetarna kommer att reagera. 
 
Öhgren och Johansson tillägger att de har ett förflutet från lagsport, båda är lika i sin 
uppfattning om hur de vill arbeta vilket är viktigt i skapandet av samhörighet. Duon vill gärna 
förmedla en teamkänsla. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att en platt organisation 
kräver förståelse av att det krävs mer samspel. 
 
Öhgren märker också att vissa medarbetare söker mer tydlighet än andra, och med det menar 
han att tillsammans med Johansson försöker de göra medarbetarna mer självgående genom att 
uppmana dem ta egna initiativ, våga fråga och utveckla sig själva. För Öhgren är det också 
viktigt att ha en ambition som överensstämmer med den andra ledarens, att uppdatera och 
lyfta fram vikten av vem man är och hur man är. Öhgren har tillsammans med kommunhälsan 
arbetat med att stärka relationerna mellan ledarna och medarbetarna för att ytterligare stärka 
den teamkänsla som ledarna själva eftersträvar. Exempel på det är de personlighetstester 
(MBTI) som genomförts, där både ledare och medarbetare deltagit. 
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4.2.3 Kommunikation 
Utifrån frågan hur Öhgren och Johansson upplever kommunikationen dem emellan, svarade 
båda att de har en rak kommunikation och att den bygger på ett samspel som kommer av den 
ständiga dialogen de har mellan varandra. Båda pekar på vikten av kommunikation, och att de 
ska vara överens innan de informerar, så att medarbetarna får en tydlig bild av den 
information som förmedlas. Att ledarna upplever sin kommunikation som enkel kan bero på 
att de känt varandra länge och att det inte finns hinder för kontakt när frågor uppstår. Vad 
tydlighet innebär och hur ledarna kommunicerar till medarbetarna, menar Öhgren och 
Johansson underlättas av att mål och policys diskuteras.  
 
Kommunikationen till medarbetarna upplever båda ledarna som rak. Johansson tillägger att 
innan informationen till medarbetarna offentliggörs, diskuterar Johansson och Öhgren syftet 
och innehållet av den information som skall kommuniceras till medarbetarna. Johansson 
betonar också att all information de får till var och en kommuniceras till den andre för att 
klargöra vad de fått ta del av, hur den ska användas innan informationen går ut till 
medarbetarna. Det för att medarbetarna ska känna av att ledarna är eniga och att inga 
oklarheter uppstår. Medarbetarna A och B delar samma uppfattning som ledarna och berättar 
att de upplever tydlighet i den information som de tar emot. Medarbetare B belyser även till 
skillnad från sina från tidigare erfarenheter av olika arbetsgivare, att ledare som delar på 
ledarskapet ger en väldigt enhetlig och tydlig information.  
 
Medarbetare A menar att det är vid mycket få tillfällen som kommunikationen varit oklar på 
grund av att ledarduon inte hunnit enas om ett beslut. De tillfällen när oklarheter uppkommit 
har ledarna snabbt diskuterat och klargjort genom snabb respons. Vid större och viktiga frågor 
betonar medarbetare A att det alltid är tydlig kommunikation som förmedlas och att både 
Öhgren och Johnsson kommunicerar med medarbetarna, och det är en enkel, rak 
kommunikation de förmedlar. Medarbetare B instämmer i detta resonemang, men anser nog 
att det är Öhgren som sköter den övergripande kommunikationen då det är han som har 
personalansvaret.  
 
Medarbetarna får både muntlig och skriftlig information vid regelbundna möten som följs 
enligt ett kvalitets- och miljö upplägg. Öhgren och Johansson berättar att vid dessa möten får 
alla oavsett befattning hålla i ordförandeklubban och agera sekreterare. Det innebär att rollen 
som ordförande och sekreterare roterar inför varje möte, vilket innebär att medarbetarna skall 
känna delaktighet och förstå de ämnen som diskuteras. Det i sin tur leder till att medarbetarna 
och ledarparet kan mötas på samma nivå, där frågor, förslag och invändningar ska få eget 
utrymme. Den respons ledarna kan ge medarbetarna ska leda till ett ökat förtroende, som gör 
att verksamheten löper smidigt och blir effektiv. Johansson tillägger att det finns en naturlig 
mötesplats i ett gemensamt bibliotek, samt möjlighet att röra sig mellan arbetsplatserna vilket 
uppmuntrar till kommunikation.  
 
Öhgren berättar att han ensam har hand om personalansvaret, vilket leder till en mer frekvent 
dialog mellan honom och medarbetarna, samt att storleken på gruppen gör det möjligt att 
skapa den nära relationen, viket är positivt. Ibland upplever Öhgren sig nästan övertydlig till 
medarbetarna, men tydlighet i längden är bra för att undvika missförstånd och oklarheter när 
det gäller arbetsuppgifter. Respons är också viktigt, det skapar förutsättningar för 
medarbetarna att utföra sitt arbete och skapa tilltro, vilket leder till ökad trivsel och 
effektivitet.  
 



~ EMPIRI ~ 
___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 
21 

På frågan vilken av ledarna medarbetarna vänder sig till vid problem eller frågor svarar 
medarbetare A och medarbetare B enhälligt att det naturliga valet är att vända sig till Öhgren 
eftersom det är han som har personalansvaret. Gäller frågan något som berör projektet vänder 
man sig till den person som är projektledare menar medarbetare A, något som medarbetare B 
utvecklar och menar att om inte den ena ledaren är närvarande, vänder man sig den andre. 
Öhgren och Johansson lyfter fram att ingen av dem har varit sjuk eller frånvarande en längre 
tid, men när någon av dem varit frånvarande en kortare tid har den andre sett till att sköta den 
andres arbetsuppgifter, vilket de anser fungerat bra. 
 
Ingen av ledarna tror att det finns några oklarheter hos medarbetarna kring vilka roller de har i 
sitt delade ledarskap. Öhgren och Johansson berättar att de klargjorde redan vid början av 
starten för fem år sedan, vilka arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter som skulle ingå i 
deras befattning. De tror att medarbetarna tycker att tillgängligheten är god, att deras enighet 
har skapat en tydlighet och en fungerande rak kommunikation. Förutom information och 
tydlighet har ledarduon också förmedlat krav till medarbetarna. De krav som ställts på 
medarbetarna är att de själva ska ta ansvar och kontrollera vad som är aktuellt inom 
verksamheten. Målet är att medarbetarna ska bli mer självgående, känna ansvar och förstärka 
en teamkänsla i verksamheten. 
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5 ANALYS 
I detta kapitel jämför vi den teori vi redovisat med det empiriska materialet vi erhållit ur de 
intervjuer vi genomfört. Empiri och teori analyseras tillsammans för att sedan nå fram till 
nästa kapitel som innehåller slutsatserna. 
 
I den teoretiska referensramens inledning, uttrycker Holmberg och Söderlind (2004) 
betydelsen av att vilja leda tillsammans. Holmberg och Söderlind påvisar också vikten av en 
gemensam syn hur arbetet ska ledas i verksamheten, ansvarsfördelning och hur det delade 
ledarskapet ses ur ledares, medarbetares och organisationens perspektiv. Tydlighet som 
skapas i delat ledarskap bygger på åsikter som bearbetas i en beslutsprocess där tiden spelar 
en viktig roll. Medarbetarna i det delade ledarskapet upplever en ökad kontaktyta vilket 
medför att det alltid finns en tillgänglig ledare. 
 
Bygg & Projekts medarbetare upplever att det alltid finns en ledare att tillgå när ledarskapet 
delas på två. Medarbetarna upplever förutom tillgängligheten också en ökad tydlighet. Det 
framkommer hos ledarduon Öhgren och Johnsson på Skellefteå Krafts konsultenhet Bygg & 
Projekt att de har ett långt samarbete bakom sig, vilket de trivs med och som skapat en 
relation som bygger på gemensamma grundvärderingar och djupt förtroende för varandra. Ur 
ledarperspektiv är ansvaret lättare att bära när ledarna är två och arbetsuppgifter som ska 
utföras blir mer intensifierade och skapar ett bättre beslutsunderlag vilket ökar effektiviteten.   
 

5.1 Delat ledarskap 
Enligt Döös och Wilhelmson (2003) kan det delade ledarskapet delas upp i fyra olika 
ledarskapsformer. I dessa olika ledarskapsformer ska ledarens roll klargöras samt 
arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter delas. Vi finner i vår undersökning att Bygg & 
Projekt inte själva funderat på dessa former, men vi kan ändå urskilja dem. 
 
När Döös och Wilhelmson diskuterar skuggledarskap existerar informell uppdelning av 
ledarskapet vilket innebär att ledarna delar på arbetsuppgifter och alltid samråder i besluten 
men en av ledarna alltid fattar avgörande beslut utåt. Vi ser att ledarduon i Bygg & Projekt, 
alltid tar de stora besluten tillsammans, vilket talar emot att skuggledarskap praktiseras. 
 
Enligt Döös och Wilhelmson innebär funktionellt delat ledarskap att uppdelningen av 
ledarskapet är informellt, och arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter delas gemensamt för 
hela verksamheten, men ledarduon ansvarar för olika medarbetare. Hos Bygg & Projekt 
tillämpas inte funktionellt ledarskap, då ledarna delar ansvaret för medarbetarna tillsammans. 
 
Matrisledarskapet innebär enligt Döös och Wilhelmson att ledarskapet delas informellt och 
inget annat delas förutom ansvaret över medarbetarna. Bygg & Projekt ansvarar för hela 
verksamheten tillsammans vilket visar teoretiska avvikelser.  
 
Enligt Döös och Wilhelmson är samledarskapet en av formerna som beskrivs i den teoretiska 
referensramen, ett formellt jämbördigt ledarskap där arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter 
delas lika mellan ledarna och gemensamt ansvarar för medarbetarna. Vi finner att Bygg & 
Projekt faller inom ramen av denna teori. Med utgångspunkt i de intervjuer som genomförts 
framkommer en ganska tydlig bild av vad ledarna på Bygg & Projekt menar vad delat 
ledarskap innebär. Öhgren och Johansson beskriver att i deras delade ledarskap delar de 
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ledarbefattningen, ansvar för den löpande verksamheten och beslutsfattandet. Ledarna lägger 
mer tyngd på större arbetsuppgifter, men arbetsuppgifter som bland annat personalansvar och 
marknadsföring delas upp mellan dem för att undvika dubbelarbete. Det delade 
beslutsfattandet leder inte bara till att arbetssituationen underlättas utan även till en ökad 
effektivitet.  
 
Lambert-Olsson (2004) diskuterar delat ledarskap i termerna äkta- och oäkta 
dubbelkommandon, faktorn som avgör formen på ledarskapet är hur beslut fattas. Äkta 
dubbelkommando innebär att ledarna är överens om hur besluten ska fattas och motsatsen är 
oäkta dubbelkommandon vilket innebär att beslut kan fattas utan att tillfråga den andre 
ledaren. På Bygg & Projekt diskuterar alltid Öhgren och Johansson igenom större och 
viktigare beslut innan de fastställs vilket skapar genomtänkta beslut och skapar den tydlighet 
ledarna vill förmedla. Mindre viktiga beslut kan tas enskilt vilket underlättar när bara en 
ledare finns tillgänglig. Således tillämpas äkta dubbelkommandon. 
 

5.2 Relation 
Som vi tidigare redovisat i den teoretiska referensramen omnämner Karlsson och Rubensson 
(2001) tre faktorer som ingår i en god relation mellan ledarna i det delade ledarskapet. Vi 
finner utifrån vårt empiriska material att Bygg & Projekts ledarduo anser att god relation 
bygger på gemensamma värderingar, förtroende, ambition och frånvaro av prestige. 
 
Enligt Karlsson och Rubensson är gemensam värdegrund en överensstämmande människosyn 
som förenklar diskussioner och ger möjlighet för ledarna att ta egna beslut när behov finns. 
Ledarna på Bygg & Projekt upplever att den goda relationen bygger på att de känt varandra 
under en längre tid. De har gemensamma grundvärderingar, som delvis bygger på ledarnas 
sätt att tänka och dela livsfilosofi samt att båda är drivande personer och har erfarenheter från 
lagsporter. Öhgren och Johansson fattar alltid stora beslut gemensamt, men små beslut kan 
fattas av den enskilde ledaren för att undvika dubbelarbete. Döös, Wilhelmsson och Hemborg 
(2003) pekar på olika faktorer som bildar gemensam värdegrund och det sammanbinder 
ledarna från första början. Samtidigt kan ledarna komplettera varandra genom att använda sig 
av varandras erfarenheter och kunskaper. De olikheter som finns hos ledarna i Bygg & Projekt 
anser de själva utgöra ett komplement och ökar deras gemensamma kompetens vilket är en av 
deras styrkor.  
 
Förtroende enligt Karlsson och Rubensson bygger på tillit mellan ledarna i det delade 
ledarskapet. Hur ledarduon löser oenighet inför ett beslut testar graden av förtroende. 
Förtroende som skapas mellan ledarna är något som förenklar svåra beslut och tillåter ledarna 
ventilera känslor vid mindre angenäma beslut. Förtroende enligt Holmberg och Söderlind 
(2004) kräver att relationen bygger på tilltro till den andres kompetens, bedömningsförmåga, 
ambition och lojalitet. Öhgren och Johansson på Bygg & Projekt känner stort förtroende för 
varandra vilket underlättar arbetsrelationen samt minskar risken för misstolkningar och 
missförstånd som kan leda till otydlighet. Det skapar gynnsammare förutsättningar när 
diskussioner kring svåra problem skall lösas och viktiga beslut skall fattas. Öhgren och 
Johansson menar att det har funnits mindre meningsskiljaktigheter, men genom att resonera 
fram olika alternativ och väga dem mot varandra har det kloka alltid segrat. 
 
När Karlsson och Rubensson diskuterar Prestigelöshet menar de ett ständigt givande och 
tagande som medför att ledarna lär sig av varandras kvalitéer och kunskaper och skapar 
frånvaro av prestige. Holmberg och Söderlind (2004) klargör ytterligare när de menar att 
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prestigelöshet är något som kräver att ledarna gemensamt delar framgången. Laganda är något 
som ledarna på Bygg & Projekt tror är en viktig grundvärdering som bygger på att skapa en 
teamkänsla där alla är lika mycket värda och att alla behövs för att nå framgång. De känner 
stort förtroende till varandra och delar samma ambition att lyckas med verksamheten, vilket 
ledarna anser vara positivt eftersom det underlättar arbetsrelationen samt minskar risken för 
misstolkningar och missförstånd som kan leda till otydlighet.  
 

5.3 Kommunikation 
Kommunikationen mellan den närmaste ledaren och medarbetarna presenterar Mossboda, 
Peterson och Rönnholm (2004) vara av stor vikt då den skapar förutsättningar till respons och 
den tydlighet som ledaren vill förmedla till medarbetarna. Vidare kommer medarbetarna att 
förstå sina arbetsuppgifter, och feedback leder till motivation vilket leder till ökad effektivitet. 
Det kan liknas med det ledarduon på Bygg & Projekt anser vara en rak kommunikation till 
medarbetarna. Följden av den ständiga dialogen och det samspel som finns mellan ledarna, 
skapar tydlighet vilket visar sig i att medarbetarna blir mer självgående. Ledarparet mäter sin 
kommunikation utifrån den respons medarbetarna ger. Öhgren och Johansson arbetar med att 
förstå sina egna och medarbetarnas personlighet, vilket ska underlätta dialogsprocessen och 
öka verksamheten effektivt. Det är något som Maltén (1998) understryker genom att visa 
vikten av ständig dialog mellan ledare och medarbetare och att avsaknad av kommunikation 
leder till minskad effektivitet och problem i organisationen.   
 
Öhgren och Johanssons presenterar sin syn på vikten att kommunicera i enighet. Ledarna ska 
genom kommunikation kunna ta stöd hos varandra om problem eller frågor uppstår efter att 
information har gått ut till medarbetarna. Viktigt enligt Öhgren och Johansson är att 
medarbetarna känner den trygghet som uppkommer när båda ledarna är överrens. Ledarduon 
anser att den information som förmedlas till medarbetarna skall vara enkel och tydlig samt ge 
ett ökat förtroende för ledarna. Att ledarna känt varandra länge och inga hinder finns vid 
behov av kontakt, mynnar ut i den enkelhet de vill förmedla. Medarbetarna upplever en klar 
och tydlig kommunikation från ledarparet och att deras informationsvägar är enkla. 
 
Kommunikation är inte bara viktig vid information och beslutsfattande uttrycker Caldeira och 
Van der Does (2006). Relationen mellan ledare och medarbetare kräver en 
tvåvägskommunikation. En ledarduo som tillämpar sig av god kommunikation och tar sig tid 
att lyssnar in informationsbehovet hos medarbetarna, vilket Holmberg och Söderlind (2004) 
uttrycker i sin teori, är av väsentlig karaktär utifrån graden av tydlighet en ledare vill förmedla 
till sina medarbetare. Medarbetarna på Bygg & Projekt upplever att de känner delaktighet och 
ett ökat engagemang i det roterande systemet där ledare och medarbetare ges tillfälle att agera 
ordförande och sekreterare på återkommande möten som ingår i verksamheten där 
information och frågor möts. När kommunikationsproblem har uppstått uttrycker 
medarbetarna att det handlar om små frågor som inte har diskuterats, vid dessa tillfällen har 
ledarparet snabbt löst frågan och responsen till medarbetarna har kommit snabbt. Ledarparet 
är överens om att förståelse till medarbetares behov skapar en delaktighet vilket leder till ökad 
trivsel i verksamheten. Det är något som medarbetarna styrker med att nämna den 
regelbundna kontakt ledarna upprätthåller.  
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6 DISKUSSION OCH SLUTSATSER  
I detta kapitel diskuterar och reflekterar vi över hur teorierna fungerar i verkligheten. Vi 
kommer att presentera några slutsatser och återkoppla till syftet. Slutligen ger vi förslag till 
framtida forskning. 
 
Vikten av att tillämpa delat ledarskap är enligt vår mening av väsentlig betydelse när 
organisationer vill ha ledare som klarar av den ökade förändringstakten och de större krav 
som ställs på den enskilde ledaren som ofta leder till utbrändhet. När Delat ledarskap 
diskuteras är det få som förstår innebörden av dess betydelse. Ur ledarsynpunkt i det delade 
ledarskapet kan det upplevas som negativt när omvärlden inte uppfattar att två ledare kan dela 
på en ledarbefattning. Ur organisationssynpunkt är ett samstämt ledarskap en 
framgångsfaktor. 
 
En tydlig information är inte lätt att kommunicera, det är därför viktigt ur ledarfunktionens 
perspektiv att kunna upprätthålla en god relation som förmedlar tydlighet och trovärdighet till 
medarbetarna. Det finns tre viktiga komponenter som kan vara avgörande för hur relationen 
fungerar mellan ledare i ett delat ledarskap: gemensam värderingsgrund, förtroende och 
prestigelöshet. De eventuella störningar som kan uppstå, när ledarna inte lyckas i den delade 
relationen, leder ofta till att medarbetarna inte vet hur de ska agera eller förhålla sig till 
ledarna; när frågeställningar uppstår och till vem av ledarna i det delade ledarskapet 
medarbetarna ska vända sig till för att få dem besvarade. Vi kan urskilja att en stor bidragande 
faktor till ett ineffektivt delat ledarskap skulle kunna vara brister i relationen mellan 
ledarparet. Om inte relationen fungerar kan det leda till eftersatta beslut och att trovärdigheten 
till medarbetarna därmed påverkas negativt. Två ledares gemensamma kompetens och 
erfarenhet leder till bättre beslutsunderlag som därmed ökar effektiviteten. Med det menas att 
två ledare kan åstadkomma bättre och mer genomtänkta beslut. 
 
Kommunikation mellan ett ledarpar innebär att de är överens om sin funktion som ledare och 
hur arbetsuppgifterna ska fördelas. Den ökade tillgängligheten som följer när ledarna är två 
medför att enighet är av stor betydelse när ledarna kommunicerar till medarbetarna. Vi erfar 
ur vårt empiriska material, att ledarna i det delade ledarskapet använder sig av 
tvåvägskommunikation vilket bygger på en fungerande dialog. Den information ledarna vill 
kommunicerar ska vara tydlig och ledarna ska vara lyhörda och möta den respons 
medarbetarna ger.  
 

6.1 Avslutande diskussion 
Våra studier visar att det finns många likheter mellan teori och empiri. Utifrån det empiriska 
materialet och den teoretiska referensramen drar vi slutsatsen att Bygg & Projekt använder sig 
av ett så kallat samledarskap som är en av formerna i delat ledarskap. Vi kan se en liten 
avvikelse på ledarskapsformen då ledarparet gemensamt fattar stora beslut men att små, 
enklare beslut kan tas av den enskilde ledaren. När det gäller beslut som delas helt kan vi se 
att det följer termen äkta dubbelkommando.  
 
Vi ser tydligt att relationen mellan ledarna i Bygg & Projekt är god och att ledarparet känner 
starkt förtroende för varandra, både på arbetsplatsen och privat. Vi upplever även att 
kommunikationen mellan ledare och medarbetare är mycket god, men risken finns att när 
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ledarna själva upplever kommunikationen som god, är att de glömmer bort att kommunicera 
tillräckligt till medarbetarna.  
 
Några funderingar som dykt upp under resans gång är att vi inte fokuserat på negativ kritik 
när det gäller delat ledarskap, men vi vill belysa att ledarparet i Bygg & Projekt har en lång 
relation till varandra. Det anser vi har skapat förutsättningarna till en god relation och 
kommunikation dem emellan. Vi ställer oss därför frågan hur det skulle ha sett ut om 
ledarparet inte känt varandra under sådan lång tid eller möjligheten att sprickor kan 
uppkomma i relationen? 
 
Utifrån den teoretiska referensramen och den empiri vi tillhandahållit, drar vi slutsatsen att 
delat ledarskap är framtidens ledarskap. Våra funderingar riktar sig kring frågan varför inte 
fler organisationer undersöker möjligheterna att använda sig av delat ledarskap? 
 

6.2 Återkoppling till syftet 
Syftet med denna uppsats var att belysa olika ledarskapsformer samt undersöka relationen 
mellan ledarna och kommunikationen mellan ledarna och medarbetarna vid ett delat 
ledarskap. Vårt empiriska material bygger på ett företag som använder sig av delat ledarskap 
och där två ledare delar på en befattning vilket är uppkomsten till just delat ledarskap. Det 
som framkommit kan med fördel ligga till grund för liknande verksamheter som den vi 
undersökt. 
 
Vår studie av det företag vi valde att undersöka arbetar enligt vår teori med ledarskapsformen 
samledarskap. De faktorer vi lyft fram i vår teori överensstämde med det ledarna själva ansåg 
vara faktorer som visar på en god relation. Kommunikationen mellan ledarna och 
medarbetarna är något som ledarparet aktivt arbetar med för att öka tydlighet och höja 
medarbetarnas effektivitet vilket vi också anser vara ett tecken på deras medvetenhet om 
kommunikationens betydelse. 
 

6.3 Framtida forskning 
Eftersom det saknas svensk forskning om delat ledarskap finns många intressanta områden att 
rikta forskningen mot. Ett förslag till fortsatta studier i ämnet delat ledarskap skulle kunna 
vara att utföra liknande studie som vi författare genomfört, istället för att studera en 
organisation, jämföra två eller fler organisationer. En studie där organisationerna liknar 
varandra, men av olika anledningar valt att använda sig av delat ledarskap. Det skulle kunna 
visa på bakomliggande orsaker till varför företaget eller organisationen anammat delat 
ledarskap.  
 
Det skulle även vara intressant att undersöka och utvärdera in- och utträde i det delade 
ledarskapet. Vad händer när en av ledarna i ett delat ledarskap vill sluta sin tjänst och en ny 
ledare skall tillsättas? Vad är det som säger att två personer ska lyckas i sin relation i det 
delade ledarskapet om ledarna inte känner varandra innan? Är det möjligt eller krävs det en 
viss kännedom kring de olika ledarnas personlighet erfarenhet eller kunskap för att kunna 
förutspå detta innan de startar sitt gemensamma ledarskap? 
 
Vidare har vi insett att uppkomsten av delat ledarskap är mindre vanligt än vi trodde, vilket 
stärker vår förhoppning om att vidare forskning genomförs, för att kunna utvärdera om det 
finns en bästa ledarskapsform eller inte. 
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Intervju med projektledare Martin Johansson 060515. 
Intervju med projektledare Karl-Johan Öhgren 060515. 
 
Medarbetare A 060516. 
Medarbetare B 060519. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ___________________________________________________________________________ 

BILAGA A: Intervjuguide - Ledare 
 

1. Hur ser ert delade ledarskap ut? 
a. arbetsuppgifter 
b. ansvar 
c. befogenheter 
d. rollfördelning 

 
2. Vad händer när en av er är borta?  

a. arbetsuppgifter 
b. ansvar 
c. befogenheter 
 

3. Vilka positiva effekter ser du med delat ledarskap? 
 

4. Vilka negativa effekter ser du med delat ledarskap? 
 

5. Upplever du att din arbetssituation är mer tillfredsställande när ledarskapet delas på 
två?  

 
6. Vad är viktigt att tänka på i relationen till varandra?  
 
7. Hur fungerar relationen mellan er i det delade ledarskapet? 

a. fördelar 
b. nackdelar 

 
8. Hur anser du att ni kompletterar varandra? 

 
9. Hur fungerar kommunikationen mellan er? 

 
10. Hur kommunicerar du till medarbetarna?  

 
11. Vad innebär tydlighet till medarbetarna för dig? 

 
12. Vet medarbetarna vilka roller ni har?  

 
13. Hur tror ni medarbetarna ser på det delade ledarskapet? 

a. tillgänglighet  
b. tydlighet 
c. kommunikation 
 

14. Har du något som du vill tillägga när det gäller delat ledarskap, relation och 
kommunikation som vi inte berört? 

 
 
 
 
 
 
 



 

 ___________________________________________________________________________ 

BILAGA B: Intervjuguide - Medarbetare 
 

• Vid problem eller frågor, frågar du den ena ledaren hellre framför den andre? 
• Vem av ledarna kommunicerar till er medarbetare? 
• Finns det för-/nackdelar med delat ledarskap? 
• Är det lätt/svårt att få gehör för sina frågor/behov? 
• Är det tydlig information från ledarna? 
• Finns det något du vill tillägga som du upplever med delat ledarskap som vi inte 

berört? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




