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Sammanfattning 
 

Titel: Om relationer och maktstrukturer inom delat ledarskap i human service organisationer. 
Lustfull relation eller obalanserad soppa?   
Författare: Fanny Bjuringer och Sofia Hedblom 
 
Syftet med studien är att skapa en ökad förståelse för delat ledarskap och hur det tar sig 
uttryck i relationen mellan första linjens chefer inom human service organisationer. 
Delat ledarskap ses som ett komplement till traditionellt enmansledarskap och innebär 
kortfattat att två chefer delar på den roll som klassiskt innehas av en ensam ledare. Studien har 
en kvalitativ metod som bygger på semistrukturerade intervjuer med chefer inom human 
service organisationerna äldreomsorg och boende för personer med funktionsnedsättning. 
Intervjuerna berör chefernas tankar och erfarenheter kring delat ledarskap och förankras i det 
hermeneutiska vetenskapsfältet. 
 
Studien analyseras utifrån symbolisk interaktionism, där perspektiv från teoretikerna Mead 
och Goffman används. Relationen mellan cheferna analyseras även med hjälp av Foucaults 
tankar kring begreppet makt.    
 
Resultatet visar att delat ledarskap, på frivillig basis, har stor potential att skapa 
tillfredsställelse, personlig utveckling samt ge högre kvalitet vid beslutsfattning. 
Kommunikation framgår i resultatet som en av de viktigaste faktorerna till ett lyckat delat 
ledarskap. Att dela på ledarskapet innebär ett krav på tydliga maktstrukturer. Maktstrukturera 
lägger grunden för det delade ledarskapets succé eller misslyckande.   

Nyckelord: delat ledarskap, relationer, makt, human service organisationer, första linjens 
chefer 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Title: About relations and power structures in shared leadership in human service 
organizations. Pleasurable relation or imbalanced soup? 
Author: Fanny Bjuringer och Sofia Hedblom 
 

The aim of this study is to create an increased understanding of shared leadership and how it 
takes shape in the relationship between first-line managers in human service organizations. 

Shared leadership is seen as a complement to the traditional one-man leadership and briefly 
means that two managers share the role that usually is held by a single leader. The study has a 
qualitative approach based on semi-structured interviews with managers in human service 
organizations. The interviews mention the mangers thoughts and experiences about shared 
leadership and gain approval in the hermeneutic science field. 

The study is analyzed based on symbolic interactionism where perspectives from the 
theoreticians Mead and Goffman are used. The relationship between the two managers is also 
analyzed using Foucault's meaning about the concept of power. 

The results show that shared leadership, on a voluntary basis, has great potential to create 
satisfaction, personal development, and provide higher quality of decision-making. 
Communication is seen in the result as one of the most important factors to a successful 
shared leadership. To share leadership implicate a requirement of clear power structures. The 
power structure lays groundwork for the shared leaderships success or failure. 

Keywords: shared leadership, relationships, power, human service organizations, first-line 
managers 
 
 

 
  



Förord 

 

Under vår studietid vid Högskolan i Halmstad har vi läst och diskuterat kring olika 
ledarskapsmodeller samt de roller chefer inom human service organisationer fyller i dagens 
samhälle. När vi kom i kontakt med fenomenet delat ledarskap under vintern 2013/2014 insåg 
vi att detta var någonting som inte diskuterats i tidigare kurser om ledarskap vilket väckte vårt 
intresse att fördjupa oss i ämnet.  
 
Dessa tio veckor, som examensarbetet omfattat, upplever vi som en intensiv men rolig 
avslutning på vår lärorika studietid som även bidragit till många skratt och äkta vänskap. Nu 
när examensarbetet är klart är vi glada att vi valde att skriva tillsammans eftersom det gett oss 
stort utrymme för diskussion och stöd genom processen.  
 
Vi vill tacka de chefer som tagit sig tid att medverka i våra intervjuer samt möjliggjort denna 
studie. Vi vill även tacka vår handledare Helena Eriksson som stöttat oss genom hela arbetet 
och gett oss uppskattad feedback.  
 
Trevlig läsning! 
 
Fanny Bjuringer och Sofia Hedblom 
Maj 2014 
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1. Inledning 
 

Hur mår egentligen de svenska cheferna? Media presenterar då och då larm kring chefer och 
utbrändhet. 2013 presenterade tidningen Chef larmslagna resultat från en, av tidningen gjord, 
undersökning som visar att hälften av de tillfrågade cheferna i deras undersökning, inom flera 
arbetsområden i Sverige, har varit deprimerade någon gång under de senaste fem åren. 
Psykologen Ulla Risling citeras i en artikel i tidningen Chef;  

 

Många chefer har känt sig ensamma. De har ofta haft stora krav på sig själva. De 
har jobbat för mycket och slutat ta hand som sig själva och sina relationer på 
arbetsplatsen.  

 

Situationen för chefer inom human service organisationer är inget undantag. Chefer inom 
human service organisationer blir ofta uppsamlare av krav och konflikter från personal och 
brukare, krav som inte alltid går att tillgodose fullt ut, vilket får många chefer att känna sig 
otillräckliga (André 2013).  

Ett vanligt fenomen som första linjens chefer inom human service organisationer upplever är 
känslan av att vara klämda mellan övre chefers beslut, riktlinjer och lagstiftning, parallellt 
med medarbetares krav på en närvarande chef med tid att lyssna och reflektera (Karlsson 
2006). Arbetsbelastningen för chefer inom human service organisationer beskrivs av Karlsson 
(2006) som hög. Peterson (2006) skriver även han, att första linjens chefer idag är hårt 
pressade. Risk för överbelastning sker när fler chefsuppgifter läggs på cheferna, samtidigt 
som verksamheterna kantas av krav på kostnadseffektivitet. Resultat av Petersons (2006) 
studie om första linjen chefer inom human service visar dock på att det finns stora skillnader 
på chefernas uppfattning av sina situationer. En del av cheferna ser sig endast som budbärare 
mellan övre och undre led medan andra ser sig som en del i de utvecklingsprocesser som 
startar underifrån. Peterson (2006) förklarar sina resultat genom att säga att det kan finnas 
strukturella problem i organisationerna som gör att systemet låser fast ramarna för första 
linjens chefer. Dessa chefer kan på så sätt inte vara med och påverka utvecklingen av de 
verksamheter som de är en del av. Ett sätt att hitta en lösning på dessa problem och finna nya 
vägar mot bättre arbetsmiljö och personlig utveckling menar Döös, Wilhelmson och 
Backström (2010) kan vara delat ledarskap.  
 

Döös, Wilhelmson och Backström (2010) beskriver arbetet i ett delat ledarskap som 
energigivande, glädjande och inspirerande. Idag väljer fler chefer att arbeta i ett delat 
ledarskap av den enkla anledningen att de tycker att det ger mer. Men också för att ett delat 
ledarskap ger cheferna någon att bolla svåra frågor med samt tid att utveckla och växa i rollen 



2 
 

som chef. I boken Chefer i samarbete - Om delat och utvecklande ledarskap beskriver Döös, 
Wilhelmson och Backström (2010) sju ledarpar som arbetar i delat ledarskap. De lyfter fram 
fördelar med delat ledarskap, vilket de bland annat menar gör att arbetsuppgifterna blir mer 
lätthanterliga, samt att samvaron med en kollega ger mycket på jobbet men också privat. De 
ledarpar som beskrivs i boken är positiva till ledarskapsmodellen. De beskriver att det är 
nödvändigt att cheferna har förtroende för varandra, att de är prestigelösa gentemot varandra i 
ledarskapsparet och har gemensam värdegrund för att delat ledarskap ska lyckas (Döös, 
Wilhelmson & Backström 2010).  
 

Holmberg och Söderlind (2004) ser det delade ledarskapet ur ett annat perspektiv. De 
kritiserar det delade ledarskapet då det ibland kan upplevas tryckt och tungt ur ett 
maktperspektiv, exempelvis när två chefer sitter i samtal med en medarbetare. De förespråkar 
istället att chefer tydligt delar på ansvar och arbetsuppgifter när de arbetar i ett delat 
ledarskap. De poängterar också, till skillnad från Döös, Wilhelmson och Backström (2010) att 
chefer i delat ledarskap inte finns till för varandra i huvudsak utan för att få verksamheten att 
fungera och föra den framåt. Däremot menar de, liksom Döös, Wilhelmson och Backström 
(2010) att delat ledarskap kan bidra till känslan av gemenskap, trygghet samt utbyte av tankar 
och idéer på ett berikande sätt chefer emellan, men det kan även upplevas som en belastning, 
krav på prestige och känslor av konkurrens (Holmberg & Söderlind 2004) 
 

Forskning om delat ledarskap tenderar att ha en positiv spegling av delat ledarskap som 
ledarskapsmodell, se till exempel Wilhelmson (2006) samt Rosengren och Bondas (2010). 
Men är det verkligen så positivt som bland annat Döös, Wilhelmson och Backström (2010) 
beskriver det? Hur ser chefer inom human service organisationer på delat ledarskap? Att 
studera chefer inom human service organisationer blir speciellt intressant utifrån att 
ledarskapet riktar sig mot verksamheter där mänskliga intressen är i fokus. Studien genomförs 
inom human service organisationerna hemtjänst och särskilt boende i äldreomsorg samt 
boende och korttid för personer med funktionsnedsättning, där vi vill veta mer om hur 
cheferna i ett delat ledarskap ser på relationen till sin kollega.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att skapa en ökad förståelse för delat ledarskap och hur det tar sig 
uttryck i relationen mellan första linjens chefer inom human service organisationer.  
 
Våra frågeställningar är följande; 
 

• Hur ser första linjens chefer, inom human service organisationer, på ett delat ledarskap 
och vilka framgångsfaktorer samt hinder upplever de i ett delat ledarskap? 
 

• Hur kan relationen mellan första linjens chefer i ett delat ledarskap förstås ur ett makt- 
samt rollperspektiv och hur påverkas arbetssituationen vid delat ledarskap för första 
linjens chefer inom human service organisationer? 

1.2 Avgränsningar 
Studien baseras på intervjuer med sex chefer inom human service organisationer. Vi har 
avgränsat oss till verksamheter inom äldreomsorg samt verksamheter för personer med 
funktionsnedsättning. Alla sex chefer arbetar på första linjen, vilket innebär att de är direkt 
ansvariga för verksamhetens regi, personal, budget samt brukaransvar. Cheferna som 
intervjuas representerar kommunal samt privat verksamhet. Alla berörda verksamheter är 
belägna i en och samma kommun.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1.3 Disposition 
 
Här ger vi dig som läsare en klar och tydlig översikt i hur dispositionen av vår studie ser ut. 
Vi har delat upp våra rubriker med underrubriker för att få en enkel uppdelning av vårt 
material som tydligt presenterar vad vi fått fram. Vi har valt att inleda varje rubrik med en 
kort ingress för att tydligt visa vad avsnittet innehåller. Vi har valt att presentera 
dispositionen med hjälp av en processmodell för att ge en tydlig och övergripande bild av vår 
studie.  
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2. Definitioner 
 
I detta avsnitt har vi behandlat definitioner och beskrivningar av de begrepp som används i 
uppsatsen. Först redogörs definition av begreppen första linjens chef och human service 
organisationer. Därefter följer en genomgång av fyra olika former av delat ledarskap för att 
läsaren ska få en ökad förståelse för de olika arbetssätt som vår studies intervjupersoner 
arbetar i. Som avslutning i definitionsavsnittet presenteras en definition av 
upplevelseperspektivet samt en förklaring till hur det kommer att användas vidare i studien.  
 

2.1 Första linjens chef 
Första linjens chef är chefer som har ansvar för verksamhet, personal och ekonomi inom sitt 
specialområde (Lutz & Olsson 2011). Första linjens chefer är de chefer som arbetar mellan 
personalen och högsta ledningen. Vilket innebär att cheferna har krav både uppifrån de högre 
cheferna samt uppdragsgivare men även underifrån där personal, kunder och brukare ställer 
krav (Björklöf, Härenstam & Parikas 2006). Vi valde att använda begreppet första linjens chef 
eftersom det är ett vidsträckt begrepp inom human service organisationer. Skulle vi valt att 
använda oss av begrepp som exempelvis enhetschef eller områdeschef finns risk för 
missförstånd eftersom olika verksamheter använder begreppen på olika sätt.  
 

2.2 Human service organisationer 
Thylefors (2007) definierar human service organisationer som verksamheter som bistår 
människor med det stöd som behövs för att leva ett självständigt liv och må så bra som 
möjligt, både fysiskt och psykiskt. De kallas även för välfärdsorganisationer eller hjälpande 
och människobehandlande organisationer. Gemensamt för human service organisationer är att 
grundstommen utgår från människor. Human service organisationer har som mål att främja 
dessa människors välbefinnande och utveckling. De flesta human service organisationer drivs 
idag offentligt, men antalet privata human service organisationer ökar hela tiden (Thylefors 
2007). Exempel på human service organisationer är äldreomsorgsverksamheter och 
gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning, vilket också är de verksamheter vi valt 
att lägga fokus i denna studie. 

2.3 Delat ledarskap  
Delat ledarskap som begrepp har flera definitioner samt en mängd olika innebörd, se 
Holmberg och Söderlind (2004). I detta stycke kommer vi beskriva begreppet utifrån en 
definition av Döös, Wilhelmson och Backström (2010) samt klargöra de begrepp som vi har 
valt att använda oss av i studien. Vi valde deras definition eftersom den i jämförelse med 
Holmbergs och Söderlinds (2004)1 är bred, då den förklarar begreppet delat ledarskap utifrån 
fyra olika arbetssätt.  
 

                                                             
1 Ledarskap där två chefer har lika handlingsutrymme, gemensamt mål samt gemensam arbetsgrupp 
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2.3.1 Organisation- och uppgiftsperspektiv 
Döös, Wilhelmson och Backström (2010) gör en definition av begreppet delat ledarskap där 
de beskriver delat ledarskap i fyra olika former; samledarskap, skuggledarskap, funktionellt 
delat ledarskap samt matrisledarskap. De fyra definierade ledarskapsmodellerna presenteras 
också utifrån ett organisationsperspektiv samt ett uppgiftsperspektiv för att få en klarare bild 
av hur verksamhetsstrukturen ser ut. Organisationsperspektivet förklarar delat ledarskap 
genom två skilda grenar; delat ledarskap med gemensam enhet och delat ledarskap med var 
sin enhet. Uppgiftsperspektivet förklarar istället delat ledarskap genom att chefernas 
uppdelning av uppgifter samt ansvar och befogenheter studeras. Nedan presenteras en figur 
som beskriver organisationsperspektivet, samt en tabell som visar uppgiftsperspektivet utifrån 
de fyra formerna av delat ledarskap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Figur 1. Organisationsperspektiv på olika former av delat ledarskap. Modifierad från Döös, 
Wilhelmson & Backström (2010 s. 33 & 35) 
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Samledarskap – cheferna har en 
gemensam arbetsenhet samt är 
hierarkiskt likställda. 

Funktionellt delat ledarskap – 
cheferna har var sin arbetsenhet 
men är hierarkiskt likställda.  

Skuggledarskap – cheferna har en 
gemensam arbetsenhet men är 
hierarkiskt olikställda. 

Matrisledarskap – cheferna har 
var sin arbetsenhet men är 
hierarkiskt likställda.  
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Tabell 1. Uppgiftsperspektiv på olika former av delat ledarskap. (Döös, Wilhelmson & 
Backström 2010 s. 38) 
 

Gemensamt eller uppdelat Arbetsuppgifter 
gemensamma 

Arbetsuppgifter 
uppdelade 

Ansvar och befogenheter 
gemensamma 

Samledarskap Funktionellt delat ledarskap 

Ansvar och befogenheter 
uppdelade 

Skuggledarskap Matrisledarskap 

 

Samledarskapet beskrivs som den mest långtgående formen av delat ledarskap både formellt 
och i praktiken. Döös, Wilhelmsson och Backström (2010) definierar samledarskap med hjälp 
av uppgiftsperspektivet som två chefer med gemensamt ansvar och befogenheter samt 
gemensamma arbetsuppgifter och lika makt, se tabell 1. Utifrån ett organisationsperspektiv 
förklaras samledarskapet som en gemensam enhet där cheferna är formellt likställda, se figur 
1 (Döös, Wilhelmson & Backström 2010).  
 
Skuggledarskapet är enligt organisationsperspektivet hierarkiskt präglat, se figur 1, där 
ledarna formellt har olika roller samtidigt som de arbetar för en gemensam enhet. För att 
förtydliga uppgiftsperspektivet beskrivs skuggledarskapet genom att cheferna har 
gemensamma arbetsuppgifter men skilda ansvars och befogenhetsområden, se tabell 1. I 
skuggledarskapet finns vanligtvis en formell högsta chef och medchefens huvudsakliga 
uppgift är att stödja den formella chefen. Viktigt för att skuggledarskap ska klassificeras som 
delat ledarskap är att det finns viss informell likställdhet inom paret (Döös, Wilhelmson & 
Backström 2010).  
 
Funktionellt delat ledarskap innebär enligt uppgiftsperspektivet att ledarna har likvärdigt 
formellt ansvar men arbetsuppgifterna är uppdelade, se figur 1. I ett funktionellt delat 
ledarskap, sett ur ett organisationsperspektiv, har cheferna olika medarbetare men paret är 
hierarkiskt likställt och kan ha lika stort ansvar för den gemensamma verksamheten, se tabell 
1. (Döös, Wilhelmson & Backström 2010).  
 
Matrisledarskap innebär enligt uppgiftsperspektivet att ledarna arbetar med olika 
arbetsuppgifter samt har olika ansvar och befogenheter, se tabell 1. Ur ett 
organisationsperspektiv ses matrisledarskap som formellt likställt men med två olika enheter, 
se figur 1. För att matisledarskap ska räknas som ett delat ledarskap krävs ett nära samarbete 
mellan cheferna. Matrisledarskap kan ses som den mest separerade formen av delat ledarskap 
(Döös, Wilhelmson & Backström 2010).  
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2.3.2 Upplevelsesperspektiv 
Utöver perspektiven organisation och uppgift använder sig Döös, Wilhelmson och Backström 
(2010) av ett tredje perspektiv för att förklara vad delat ledarskap som modell innebär. Det 
tredje perspektivet är upplevelseperspektivet. Upplevelseperspektivet är mer ett sätt att 
studera delat ledarskap än ett sätt att definiera modellen. Perspektivet förklarar att det delade 
ledarskapet innebär att de två cheferna ska finna en gemensam helhet för att skapa ett 
välfungerande samarbete. Tre karaktäristiska egenskaper framhävs som grundstommen i ett 
fungerande delat ledarskap utifrån upplevelseperspektivet; prestigelöshet, förtroende cheferna 
emellan samt gemensamma värderingar (Döös, Wilhelmson & Backström 2010). 
Upplevelseperspektivet verkar som en grundtanke genom hela vår studie eftersom de 
egenskaper som perspektivet framhäver tydligt tas upp i flera av de studier vi studerat i 
avsnittet tidigare forskning. Det är även upplevelsen som vi själva studerar i vårt resultat- 
samt analysavsnitt. 
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3. Tidigare forskning om delat ledarskap 
 
I det här avsnittet har vi sammanfattat och presenterat forskningsstudier som är gjorda på 
området delat ledarskap. Ett flertal av studierna är gjorda inom human service 
organisationer, men för att få ett bredare forskningsunderlag har vi även valt att använda oss 
av studier baserade på delat ledarskap inom andra verksamheter än human service 
organisationer.  

3.1 Delat ledarskap - ett brett forskningsområde 
De artiklar vi studerat inför studien visar på en bredd där delat ledarskap kan ses som en 
relation mellan två chefer, se till exempel Rosengren (2008) samt relationen mellan chef och 
medarbetare, se till exempel Hoch (2012). För att visa på den bredd som finns i begreppet 
valde vi att presentera dessa studier. Vårt fokus i studien är relationen mellan två chefer i delat 
ledarskap i human service organisationer.  
 
Att se på delat ledarskap som en relation mellan chef och medarbetare är ett synsätt som 
framförallt dominerar i de amerikanska studierna vi har läst. Bland annat framgår det av 
studierna “Shared leadership and innovation: The role of vertical leadership and employee 
integrity” av Hoch (2012) och “The emergence of shared leadership from organizational 
dimensions of local government” av Choi (2009) att innovativ företagskultur förknippas med 
de organisationer som är positiva till delat ledarskap. En slutsats är, att innovativ 
företagskultur föder medarbetare och ledare som är positiva till delat ledarskap på samma sätt 
som att delat ledarskap öppnar för ett innovativt beteende för medarbetarna (Choi 2009; Hoch 
2012). I en amerikansk kvantitativ enkätstudie bland närmare 400 000 offentligt anställda, 
visar forskarna Fernandez, Cho och Perry (2010) att de organisationer som strävar efter ett 
delat ledarskap beskriver ledarskapet som något som konstrueras tillsammans i 
verksamheterna. Vikten av att skapa ett gemensamt ledarskap förstärks även av resultat som 
visar på att integrerat ledarskap positivt påverkar organisationernas prestanda samt är en 
viktig del i utvecklingsarbetets förutsättningar. Vidare visar resultat från Hochs (2012) studie 
av relationen medarbetare och chefer, att delat ledarskap är nyckeln till framgång inom 
organisatorisk innovation. Forskningsstudien påvisar att denna ledarskapsmodell ger 
medarbetare verktyg för att kunna bli mer kreativa och självstyrda samt stärka sin självkänsla. 
Resultatet visar även att medarbetare i ett delat ledarskap upplever känslan av att ensam är 
inte stark, tillsammans klarar vi allt (Hoch 2012). 

3.2 Ett ledarskap med två chefer  
De artiklar vi studerat som beskriver delat ledarskap som relationen mellan två chefer bygger 
i första hand på nordiska studier, till exempel Wilhelmsson (2006), Rosengren (2008), Konu 
och Viitanen (2008). De amerikanska studier vi tagit del av, som ser delat ledarskap som 
relation mellan två chefer, är Troiano (1999) samt O´Toole, Galbrath och Lawler (2002). En 
skillnad mellan dessa två amerikanska studierna och de nordiska studierna är att de 
amerikanska studierna baseras på delat ledaskap på VD nivå. De nordiska studierna 
undersöker istället en nivå av första linjens chefer.  
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Att dela sitt ledarskap är en ledarskapsmodell som är relativt vanlig i svenskt arbetsliv. Detta 
visar en studie från Arbetslivsinstitutet, utförd av Döös, Hanson, Backström, Wilhelmson och 
Hemborg (2005), har 404 slumpmässigt utvalda chefer intervjuats med syfte att undersöka hur 
vanligt och utbrett delat ledarskap är i svenskt arbetsliv och vad chefer har för inställning. 
Studiens resultat visar att 41 % av de tillfrågade cheferna arbetar i någon form av delat 
ledarskap. Samma forskning visar att delat ledarskap i någon form finns inom alla delar i det 
svenska arbetslivet, såväl privat som offentlig sektor (Döös mfl. 2005).  

3.3 Relationer mellan cheferna i delat ledarskap 
Resultatet i en avhandling av Rosengren (2008), som beskriver delat ledarskap på en svensk 
sjukhusavdelning, visar att i relationen mellan två chefer bidrar främst delat ledarskap med 
gemenskap. Stöd och samarbete ger kraft, kunskap och högre beslutskvalité. Dessutom ökar 
det strategiska arbetet då två chefer samarbetar. De negativa effekterna i ett delat ledarskap 
som avhandlingens resultat visar, kan vara risk för tävling och irritation mellan de två 
cheferna.  
 
Forskning visar att tydliga regler för hur samarbete ska fungera är viktigt. Att använda en 
kritisk blick på den andre chefens arbete kan vara ett verktyg för att lyckas i relationen. Ett 
chefspar i forskningsstudien “Transformative learning in joint leadership” av Wilhelmson 
(2006), svarade att de alltid använde en kritisk blick av varandras idéer för att på bästa sätt 
fortsätta att aktivt utveckla verksamheten men också för personlig utveckling. Döös och 
Wilhelmson (2003) presenterar forskningsresultat från en studie om delat ledarskap i 
Stockholm stad, där chefer i samledarskap berättar hur deras gemensamma beslut tar form 
genom att cheferna kritiskt granskar varandras förslag. Forskningen visar även att den dialog 
cheferna för, tar dem fram till argument och beslut som ingen av dem skulle kunna fatta 
själva. För att lyckas med ett delat ledarskap läggs vikt på lojalitet och förtroende. I de studier 
som gjorts av samledarskap betonas också vikten av att det delade ledarskapet bygger på 
frivillighet från cheferna i ledarskapsparet. Tidiga hinder som visas i Döös och Wilhelmsons 
(2003) forskningsresultat är att samarbetet mellan de två cheferna kan skapa otydliga roller. 
Rosengren (2008) menar att dålig kommunikation, skilda läger i personalgrupperna samt att 
personal spelar ut cheferna mot varandra är andra riskmoment som chefer i ett delat ledarskap 
bör ha i åtanke. Döös mfl (2005) visar att missförstånd, dubbla budskap samt att saker faller 
mellan stolarna är exempel på effekter av ett misslyckat delat ledarskap. För att lösa eventuell 
rollproblematik krävs att cheferna är prestigelösa mot varandra samtidigt som de visar 
ömsesidig tillit (Wilhelmson 2006; Konu & Viitanen 2008; Rosengren & Bondas 2010).   
 
Faktorer till att ledarskapsmodellen inte lyckas kan vara dålig personkemi mellan cheferna, 
konflikter eller skild syn på grundläggande värden (Döös mfl. 2005). Vikten av att cheferna 
har gemensamma grundläggande värderingar styrker en studie av Döös och Wilhelmson 
(2003). Studien visar även att chefer som lyckas med samledarskap drar nytta av varandras 
olikheter och på så sätt utnyttjar kompetensskillnader. Döös och Wilhelmson (2003) 
framhåller egenskaperna prestigelöshet, förtroende, lojalitet samt ömsesidig respekt som 
framgångsfaktorer för ett lyckat delat ledarskap. I en svensk intervjustudie av Wilhelmson, 
Döös, Backström, Bellaagh och Hanson (2006), om kommunala chefer i samledarskap, visar 
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resultat på, att det som är avgörande för att bygga en god relation mellan chefer är, att få 
möjlighet till samtal. Samtal är viktigt för att lära känna varandra samt hitta kärnan i en 
gemensam värdegrund. Studien visar även, att ha förtroende för varandras beslut är en 
förutsättning för ett fungerade delat ledarskap eftersom beslut ibland måste tas snabbt utan att 
cheferna hinner diskutera situationen mellan sig. 

3.4 Arbetssituation 
Vilken ledarskapsmodell som chefer arbetar i är en stor påverkningsfaktor för 
arbetssituationen, vilket exempel en studie av Konu och Vittanen (2008) visar. Lovelance, 
Manz och Alvez (2007) presenterar en arbetsmodell om ”self- and shared leadership”. 
Arbetsmodellen fokuserar på hur delat ledarskap, som modell, kan användas för att förbättra 
chefers arbetssituation. Artikeln beskriver den stress och det hårda arbetsklimat som många 
chefer har idag. I kombination av förändrat ledarskap och fysisk kondition kan, enligt studien, 
chefer undvika den negativa stress som hotar deras hälsa.  
 
Kopplingen mellan delat ledarskap och förbättrad arbetsmiljö var ett av resultaten i en studie 
av Konu och Vittanen (2008), där chefer inom den finska sjukvården vittnar om att delat 
ledarskap är en bra ledarskapsmodell för att förbättra arbetsmiljön. Forskning från en studie 
om samledarskap, gjord av Döös och Wilhelmson (2003), visar att delat ledarskap ger 
möjlighet till bättre arbetsvillkor för chefer. Delar ledarskap leder, till uthållighet för både 
cheferna och organisationen, vilket Döös och Wilhelmson (2003) visar när de drar slutsatsen 
att uthålligheten i ett delat ledarskap inte bara grundar sig på arbetsuppdelningen, utan även 
på känslan av tillfredsställelse i sitt arbete. Resultat, av deras studie, visar även att chefer i ett 
samledarskap anser att det är roligare, tryggare och ger mer arbetstillfredsställelse än att 
arbeta i ett traditionellt enmansledarskap. Resultaten bekräftas av två senare studier av Döös 
mfl (2005) samt Wilhelmson mfl (2006) om svenska chefers syn på delat ledarskap genom att 
visa på att delat ledarskap ger avlastning av arbetsbördan samt gör chefsarbetet roligare. 
 
Döös och Wilhelmsons (2003) studie visar att chefer i ett delat ledarskap ser möjlighet att 
tillsammans driva större verksamheter då det upplevs mindre tungt när cheferna delar sitt 
ledarskap och ansvar. Studien visar även att cheferna upplever ett större mod tillsammans och 
vågar vara tuffare vid beslutsfattande då de är två. Wilhelmson mfl (2006) poängterar i sin 
studie, att när hård kritik kommer från överordnad chef är det delade ledarskapet en trygg 
situation där du inte behöver stå som ensam ansvarig i blåsväder. 

3.5 Sammanfattning av tidigare forskning 
Vårt fokus för tidigare forskning är delat ledarskap utifrån definition av Döös, Wilhelmson 
och Backströms (2010). Efter att ha studerat ett större antal studier inom ämnet delat 
ledarskap, både som relation mellan två chefer och relation mellan chef och medarbetare, kan 
vi se ett mönster i att de amerikanska forskningsstudierna har ett tydligt fokus på 
effektivisering ur ett ekonomiskt perspektiv, se till exempel Hoch (2012). De nordiska 
studierna som vi har valt har ett mer humanistiskt perspektiv utifrån relationer och 
välbefinnande för cheferna, se till exempel Rosengren (2008).  
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I svenskt arbetsliv är delat ledarskap relativt vanligt som arbetsmodell (Döös, Hanson, 
Backström, Wilhelmson & Hemborg 2005). I ett lyckat delat ledarskap mellan två chefer lyfts 
kraft, kunskap och högre beslutskvalitet fram som betydande resultat (Rosengren 2008). Dålig 
kommunikation, otydliga roller samt svårighet i att vara prestigelös leder ett misslyckat delat 
ledarskap (Wilhelmson 2006; Konu & Viitanen 2008; Rosengren, 2008; Rosengren & Bondas 
2010). Att arbeta i ett delat ledarskap upplevs mer tillfredsställande då arbetsuppgifterna 
känns roligare än i ett traditionellt enmansledarskap (Döös & Wilhelmson 2003).  
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4. Teoretiska utgångspunkter 
 

I detta avsnitt presenterars de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för studiens 
analys. Vi börjar med att redogöra Foucaults (1987, 1994) syn på makt för att skapa en bild 
av hur makt i relationer kan påverka första linjen chefer i ett delat ledarskap. Valet att 
studera Foucault (1987, 1994) grundar sig i att ledarskap till stor del handlar om 
maktutövning (Thylefors 2007). Makt inom ledarskap handlar om att delegera arbetsuppgifter 
till medarbetare, men även det som inte syns utan endast upplevs, den relationella makten. 
Makt kan användas som ett redskap för att förbättra och förändra i verksamheter (Börjeson 
& Rehn 2009).  
 
Ett delat ledarskap handlar till stor del om relationer och roller. Relationen ska fungera och 
kännas värdefull. De roller cheferna har ska vara jämnlika samt accepterade (Holmberg & 
Söderlind 2004). För att skapa en förståelse för hur relationer och roller skapas har vi valt 
att utgå ifrån symbolisk interaktionism där vi presenterar teoretiska perspektiv av Mead 
(1976) och Goffman (1990) vilka beskriver interaktionen mellan människor med liknande 
intressen och erfarenheter. Där interaktion som en nödvändighet för ett fungerade delat 
ledarskap tolkas ur Mead (1976) och Goffman (1990). 

4.1 Foucaults relationella syn på makt  
Foucault beskrivs av Börjeson och Rehn (2009) som den person vars verk har haft den största 
betydelsen för den moderna maktdiskussionen. De förklarar Foucaults syn på makt som en 
process av samhället vars syfte är att uppnå effekt. För att förstå Foucaults syn på makt 
behövs en förståelse för hans syn på brott och straff där hans idéer kring makt grundats. Vi 
har därför valt att inleda detta avsnitt med en kortare genomgång av straffets historia från ett 
av Foucaults stora verk – Övervakning och straff.  

4.1.1 Straffets utveckling till kunskap som makt 
Genom historien har straffets innebörd utvecklats från ett offentligt förnedrande och ett 
fysiskt ingrepp till att handla om skam och socialt utanförskap. Långa plågsamma processer 
där lidelse stod för en central del av straffet förändrades till processer där lidandet inte längre 
var centralt. De nya straffen skulle istället avskräcka genom medvetenheten från folket att alla 
som utförde olagliga handlingar blev straffade (Foucault 1987). Lindgren (2010) tolkar det 
inledande kapitlet i Foucaults verk Övervakning och straff som att straffet var en plattform för 
den hänsynslösa makten. Foucault (1987) själv beskriver en historisk vändpunkt, där 
målbilden för straffen flyttades över från kroppen till själen. Det nya straffsystemet som växte 
fram måste nu hitta ett sätt att ta kontroll över den nya själsliga sinnevärlden. Förändringarna 
som sker i straffprocesserna beskrivs av Lindgren (2010) som sammanhängande med 
utformningen av de nya maktrelationerna som skapades genom vetandets utveckling. 
Börjeson och Rehn (2009) beskriver Foucaults förklaring till straffsystemets utveckling som 
ett sätt för makt att utövas från olika positioner i samhället. Resultat av samhällets 
maktsystem styr makthavarna mer än den individuella makt de bär genom sin position. Här 
kommer Foucaults begrepp makt/kunskap in. Begreppet förklaras av Börjeson och Rehn 
(2009) som det kanske mest betydelsefulla då han här redogör för den beroendeställning som 
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finns mellan makt och kunskap. Här visar Börjeson och Rehn (2009) på den makt mot 
rättsprocessen som psykiatriska experter tidigt i historien skapade genom kunskap, men också 
hur de fick delge sin kunskap genom att rättsprocesserna gav dem makt. Genom det här 
exemplet vill Börjeson och Rehn (2009) visa på hur Foucault i sitt verk Övervakning och 
straff skapar en symbios mellan begreppen kunskap och makt. 

4.1.2 Maktspel mellan människor  
Nilsson (2008) beskriver i sin bok Foucault - en introduktion hur Foucault intresserade sig för 
relationen mellan makt och kunskap och hur de sammankopplas hos människor i form av 
sociala effekter. Att tala om en politisk teknologi för inramning av människor innebär att med 
mänsklig produktionskraft skapas härskarmöjligheter och maktförhållanden. Ett “vetande” om 
kroppen och dess behärskningar kan skapa direkta fysiska maktstrukturer genom att 
människor spelar ut varandra men maktstrukturerna kan även visa sig i form av indirekta 
materiella förhållanden (Foucault 1987). Foucault (1987) förklarar att makt inte är något en 
person äger utan istället beskrivs makt som en spänning i en aktiv relation mellan 
människor.  I Nilssons (2008) tolkning av Foucaults verk Övervakning och straff framhålls 
Foucaults syn på makt som en aktivitet som inte går att äga eller behålla vilande. Foucaults 
tankar om makt och vetande tydliggörs av Nilsson (2008) genom diskussionen om vilka 
medel som används i maktförhållanden samt, diskussionen om vikten av empiriska istället för 
teoretiska studier av maktrelationerna. 
 
Makt är ett begrepp som ständigt befinner sig i rörelse och påverkas av omgivningens 
faktorer, vilket innebär att markförhållanden aldrig kan ses som konstanta. Makt innefattar 
olika situationer där kraftmätningar äger rum. Dessa kraftmätningar ger upphov till konflikter 
mellan människorna i relationen, vilket i sin tur kan leda till omkastning av maktförhållanden 
(Foucault 1987). Hörnqvist (2012) stämmer in i tolkningen av maktens ständiga rörelser. I 
boken En annan Foucault - maktens problematik skriver Hörnqvist (2012) att han tolkar 
Foucaults syn på maktförhållanden som ojämna och instabila relationer, där den ena parten 
har större möjlighet att påverka den andre partens agerande. Obalansen i relationen kan bland 
annat bero på olika erfarenhet, kunskap, kön, formell hierarki, tillgång till information eller 
material samt social klass. Varken Hörnqvist (2012) eller Lindgren (2010) tolkar obalansen i 
Foucaults maktrelation som statisk. Den underordnade parten har alltid möjlighet att göra 
motstånd och på så sätt förändra maktbalansen.  
 
Disciplinens utveckling kom att förändra tidigare former av makt och övervälde. Våldets makt 
övergavs och disciplinen skildes även från andra maktrelationer som tidiga klosterdiscipliner 
eller relationen husbonde- tjänare på så sätt att disciplinen varken har till syfte att få den 
enskilde att avstå något eller att den ena parten har egen fullmakt. Syftet med disciplinen var 
att skapa ett förhållande som fick människor att öka sina förmågor samtidigt som de 
underkastade sig makten (Foucault 1987). När Lindgren (2010) beskriver den disciplinära 
makten framhäver han att Foucault finner denna nya maktteknik i alla olika sociala strukturer. 
Lindgren (2010) fortsätter beskriva disciplinen som en hierarkisk kontrollprocess, vilken har 
som mål att forma människor efter rådande norm genom att skilja individerna åt med hjälp av 
befordring eller nedflyttning.  
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4.1.3 Maktperspektiv i västvärlden  
En fråga som Foucault (1994) ställde sig är varför det västerländska samhället uppfattar makt 
på ett restriktivt och övervägande negativt sätt. Varför likställs makt med lagar och förbud? 
Förkortat besvarar Foucault frågan med att beskriva framväxten av en stark monarkisk makt 
som tagit plats i Europa sedan medeltiden. Monarkin byggde den juridiska diskursen för att 
visa och utöva ett maktspel mot de borgliga. Senare var det med hjälp av just den juridiska 
diskursen och rättssystemet som den borgliga makten övervann monarkin. Därav har rättens 
och lagens system länge varit Västerlandets system för att förklara och framhäva makt. 
Foucault framhäver dock att nutiden är i behov av nya sätt att analysera och framställa 
maktstukturer. Människor behöver befria sig från den juridiska maktföreställningen och sättet 
att beskriva makt utifrån lagar och förbud, för att möjliggöra en förklaring av makt utifrån 
dess sett att verka (Foucault 1994). För att förklara en väg till nya analyser av makt använder 
Foucault Marx, som i Kapitalets andra bok, skriver om hur det inte endast finns en makt utan 
flera. Därav krävs det en lokalisering av makterna för att skapa möjlighet för en maktanalys. 
En andra syn på den nya analysen av makt innebär att makterna inte kan sammankopplas med 
en slags primär makt. På ett tredje sätt lyfter Foucault upp Marx beskrivning av att makt inte 
har som grundläggande funktion att förbjuda och hindra. Funktionen för dessa nya makter ska 
istället vara att producera och färdigställa (Foucault 1994).  
 
Att styra beteenden är ett maktbegrepp som Foucault utvecklade i slutet av sin karriär och 
som Hörnqvist (2012) tolkar till att makt ger möjlighet att direkt eller indirekt påverka ditt 
eget och andras beteende. Makthavaren besitter en medvetenhet om sin möjlighet att påverka 
vilka handlingar som utförs men även vilka handlingsalternativ som finns att välja på. Här 
drar också, utifrån Foucaults diskussion om makt, Hörnqvist (2012) slutsatsen att makt som 
aktivitet förutsätter makt som relation. Frågan ställs hur vi kan veta vilken handling som är en 
maktutövning samt om maktutövning kommer att existera då inga skillnader i 
styrkeförhållanden längre finns? 
 
För att förtydliga relationens funktion mellan chefer i ett delat ledarskap och hur relation och 
makt utväxlas sida vid sida följer här en tolkning av symbolisk interaktionism med 
utgångspunkt i Mead (1976) och Goffman (1990).   

4.2 Symbolisk interaktionism  
I den relationella socialpsykologin beskrivs hur människor bildar sociala sammanhang samt 
hur de hanterar olika situationer med andra människor. Utifrån erfarenheter deltar vi på olika 
sätt i samhällslivet, i de olika grupper vi tillhör (Stenberg & Isenberg 2013). Symbolisk 
interaktionism är ett teoretiskt perspektiv som används inom socialpsykologin för att förstå 
hur människan berörs och påverkas av de kontexter som finns i sociala grupper ute i 
samhället, samt för att förstå hur relationer skapas och förändras. (Stenberg & Isenberg 2013). 
Enligt Berg (2013) räknas socialpsykologen Mead ofta som grundare för det som kom att bli 
perspektivet symbolisk interaktionism. Socialpsykologin ser individers agerande och 
erfarenheter påverkade av den sociala grupp de lever i (Mead 1976). Vi gör som vi gör och 
tycker det vi tycker, på grund av erfarenheter och tankar som de i vårt sociala nätverk delgivit 
oss och förespråkat (Mead 1976).   
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I en tolkning av Mead skriver Berg (2013) att individualistiska teorier beskriver 
förutsättningen för ett socialt interagerande där medvetna människor samspelar med varandra. 
De sociala teorierna menas, genom den här tolkningen utav Berg (2013), även skapa 
medvetenhet hos människor utifrån sociala interaktioner. 

4.2.1 Mead - Jaget och Självet 
Berg (2013) förklarar hur Mead menar att medvetandet och självmedvetandet utvecklas 
parallellt med varandra i samspel mellan människor. Medvetandet svarar för erfarenheter 
medan självmedvetandet presenterar det egna Jaget inför andra. Mead (1976) menar att 
språket samt den kommunikation det utgör är av stor vikt i sociala sammanhang. 
Kommunikation beskrivs som väsentlig i social ordning.  Relationer bygger på medvetenhet 
hos de som ingår i relationen, vilket skapar mening. Medvetandet och Jaget är sociala 
produkter och ses som fenomen hos individen, i dess erfarenheter från sociala sammanhang 
(Mead 1976).  
 
Mead (1976) beskriver att, de relationer vi skapar och de människor vi möter, under livets 
gång skapar och formar ett Jag. Vi föds inte med ett utvecklat Jag utan det sker via vår 
intelligens och den språkliga process vi genomgår i livet. Inom Jaget organiserar vi våra 
minnen för att utveckla och förlänga vårt Jag, vilket ses som en tråd genom livet. Denna tråd 
blir längre allteftersom vår sinnestillvaro förnyas. Förutom Jaget har Självet stor betydelse för 
hur vi beter oss. När vi går utanför vårt medvetande och helt går in i oss själva, till exempel 
när vi blir jagade, springer vi för livet och går in i en viss mentalstruktur (Mead 1976). Mead 
(1976) talar om Självet som en egenskap då vi blir ett objekt för oss själva. Vi går utanför vår 
kropp och ser oss ur ett annat, objektivt perspektiv. Där utvecklas Självet. Samtidigt beskriver 
Mead (1976) hur en slags kommunikation skapas ur den här situationen, inte kommunikation i 
betydelsen att två människor samtalar utan istället en inåtvänd, inre kommunikation. En slags 
intim kommunikation, vilken utvecklar och skapar självinsikt och medvetenhet. 
Kommunikation är ett beteende som påverkar vårt Jag. Vi kan låta andra prata utan att lyssna, 
vi kan kommunicera utan att reflektera men när vi reagerar samt tar in och lyssnar, påverkar 
kommunikationen Jaget (Mead 1976). Inom kommunikation och relationer menar Mead 
(1976) att människan har ett behov av att få ur sig saker, tankar och idéer. Vi behöver gehör, 
vilket ingår i en social process som skapar ett visst beteende. Inom kommunikationen ser 
Mead (1976)  människan som ett objekt inför det egna Jaget, ett objekt som vill ha respons 
och när en annan människa lyssnar, uppkommer frågor kring varför jag sa som jag sa. 
Frågorna kommer efter att ha sett åhörares miner och gester, vilket leder till personlig 
utveckling samt nya erfarenheter (Mead 1976).  
 
Jaget fungerar olika beroende på situation. Vi byter personlighet och sätt att kommunicera 
beroende på situation och personer i vår omgivning. Strukturen hos Jaget känns igen i rådande 
struktur i det sociala sammanhang som Jaget befinner sig i (Mead 1976). Då kommunikation 
betonas som betydelsefull hos Jaget förstås den också kunna användas fördelaktigt på flera 
sätt. Betydelsen speglas av den situation människan befinner sig i samt önskvärt resultat av 
kommunikationen. Om personen i fråga vill åt ett annat håll än den andre i relationen kan 
kommunikation och kroppsspråk stramas åt och vässas till för att nå känslor och effekter som 
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gynnar den personliga viljan. Vi använder ofta språk och kommunikation för att nå det stimuli 
vi själva upplever behagligt. Vårt språk är vårt svärd (Mead 1976).  
 
Det krävs kommunikation och samspel för att utveckla Jaget, Mead (1976) framhäver leken 
och spelet som betydelsefulla delar. I många situationer leker även vuxna en lek eller spelar 
ett spel, om än mer på en relationell nivå än barn. Olika tonläge, attityd och ordval används 
för att få till stånd olika viljor. När en person är arg och irriterad är det den andre personens 
respons som är av intresse för att uppnå reaktion. Mead (1976) menar att vi bör sträva efter att 
nå rationalitet, att uppleva de känslor vi förmedlar. Det är otrevligt att bli skrämd eller 
vokabulärt attackerad. Kommunikation bör därför väcka de känslor hos oss själva som vi 
väcker hos andra (Mead 1976). 

4.2.2 Den generaliserade andre och rollperspektiv 
I leken och spelet beskriver Mead (1976) utvecklingen av “den generaliserade andre”, genom 
att det organiserade samhället eller den sociala grupp människan lever i skapas Jaget.  ”Den 
generaliserade andres” attityd är lika med gruppens och samhällets attityd. Olika sidor och 
aspekter av de attityder grupper och samhället skapar samt befäster på individer ska 
medvetandegöras utifrån de olika åtaganden som görs. Existensen av ett samförstånd 
uppkommer då individer antar ”den generaliserbara andres” attityder och förstår att de är en 
del av den sociala gruppen. Den som påverkar och implementerar tankar och åsikter i den 
sociala gruppen är en självmedveten individ (Mead 1976). Individer hittar sin plats olika 
beroende på den sociala gruppens attityd, varav grupperingar i samhället skapas. Våra 
intressen speglar vilken grupp vi tillhör och varför vi har lättare eller svårare att röra oss i 
dem, både genom kommunikation men även i samspel med andra medlemmar. Vårt 
individuella Jag organiseras utifrån den attityd som råder i den grupp vi passar i, vilken blir en 
del av individen (Mead 1976).  
 
Utvecklingen av ”den generaliserade andre” ses som ett skådespel och de roller vi tar ger en 
känsla av att finnas till, att tillhöra och att medverka. Det är existentiella gestaltningar som 
antigen betraktas eller utövas, vilket ger möjlighet att bearbeta dagliga frågor om livet samt ge 
vardagen mening (Mead 1976). Goffman (1990) menar att vi tilldelas eller tar de roller vi har. 
Likt Mead (1976) beskriver Goffman (1990) livet och dess innehåll som ett skådespel. De 
situationer vi hamnar i och den relation vi har med andra människor kommer ur de roller vi 
har samt det skådespel vi spelar. Goffman (1990) talar om att människan i presentation inför 
andra, försöker kontrollera den information och de känslor som överförs, vilka ger bilden av 
vem människan är. Vi vill påverka det intryck andra får av oss och tar ibland på oss roller som 
gör att vi framhäver sidor av oss själva som är mer fördelaktiga i samspelsprocesser. På en 
arbetsplats känns detta igen genom att gruppen verkar som scen för skådespeleriet och 
rollutövandet. Det som sker i skådespeleriet och rollfördelningen är att människor får olika 
uppgifter, frågor kring vem som sköter vad väcks, vilket kan vara bra i en organisation eller 
på en arbetsplats. Rollfördelningen kan bli jämn eller ojämn, vilket skapar ett slags 
skådespeleri. Konflikter uppstår då rolltagarna hanterar och agerar motstridigt mot skilda mål. 
I vårt inre finns olika rollfigurer och föreställningar om hur saker och ting ska vara, vilket i 
skådespel och samspel med andra rollfigurer kan skapa konflikter och smärta, dels i gruppen 
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men även i vårt medvetna Jag. Vi har alla inre, hemliga föreställningar och scener som vi 
sällan delger, men de finns där och skapar ibland drama och tragedi. (Goffman 1990). 
 
Berg (2003) förtydligar Goffmans tankar om skådespeleri och de roller vi människor får samt 
tar på oss, genom att beskriva hur vi ser på vårt Jag och våra personliga egenskaper utifrån 
hur människor i vår omgivning betraktar oss. I en tolkning av Goffman beskriver Berg (2003) 
tankar om att det inte är det egna Jaget som bestämmer tolkningen av sig själv, utan det är 
reaktionerna från åhörare som skapar den egna självbilden. Berg (2003) beskriver att när vi 
träder fram på den scen, som Goffman illustrerar, är vi formbara nykomlingar där åhörare 
samt rekvisita är viktiga för att skådespeleriet ska kunna uttrycka sig rätt.   

4.3 Sammanfattning   
Foucault (1987) menar att makt påverkas av de faktorer som finns i omgivningen. 
Maktförhållanden kan aldrig ses som konstanta utan är i rörelse. Makt innefattar olika 
situationer där kraftmätningar äger rum. Dessa kraftmätningar ger upphov till konflikter 
mellan individerna i relationen, vilket i sin tur kan leda till omkastning av maktförhållanden. 
Maktobalans kan ske i relationen och kan bland annat bero på större erfarenhet, formell 
hierarki, tillgång till information eller material samt social klass. Makt utifrån Hörnqvists 
(2012) tolkning av Foucault används som ett verktyg att styra beteenden i relationer.  
 
I Bergs (2013) tolkning av Mead beskrivs den symboliska interaktionismen som människors 
samspel i relationer. Berg (2013) framhäver att Mead menar att människor utvecklar sitt 
medvetande och självmedvetande i samspel med andra. Språk och kommunikation är viktiga 
delar när vi samspelar. De relationer vi skapar genom livet skapar ett Jag. Vår intelligens, 
kunskap och medvetenhet utvecklas i takt med våra relationer. Goffman (1990) beskriver att 
de relationer vi lever i, skapar roller, vilka vi tilldelas eller tar frivilligt.  
Sammanfattningsvis ses samspel och interaktion som viktiga faktorer för att relationen i ett 
delat ledarskap ska lyckas där en jämn maktbalans och gemensamma värderingar bygger ett 
lyckat samarbete.   
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1.     Metod 
I följande avsnitt beskrivs hur studien har genomförts för att besvara syfte och 
frågeställningar. Val av forskningsstrategi, undersökningsmetod och urval presenteras, samt 
studiens tillvägagångssätt. Ett resonemang förs även kring de etiska aspekter som berör 
studien. 

5.1 Forskningsstrategi 
Med hänsyn till studiens syfte, vilket är att skapa en ökad förståelse för relationen mellan två 
chefer i ett delat ledarskap inom human service organisationer, samt med hänsyn till 
frågeställningarnas karaktär har vi valt en kvalitativ forskningsstrategi för vår studie. Bryman 
(2008) betonar att många forskare inom den kvalitativa forskningsvärlden skriver sina 
rapporter utifrån undersökningspersonernas individuellt upplevda händelser och tankar. Det 
görs som bevis för deras intresse av människors sociala verklighet och de företeelser som 
inryms där. Genom att låta våra undersökningspersoner själva reflektera, hade vi som mål att 
nå utförliga svar samt att se den studerade faktorn ur undersökningspersonernas synvinkel. 
Med vår studie ville vi skapa en bild av undersökningspersonernas egna upplevelser av sitt 
yrkesliv som första linjens chefer inom human service organisationer, vilket har resulterat i 
vårt val av en kvalitativ forskningsstrategi. Kvalitativ forskning fokuserar till stor del på att ge 
en bred men detaljerad bild av det som studeras. Kvalitativa forskare är ofta i behov av att 
förstå helheten av det som undersöks samt de faktorer som påverkar 
undersökningspersonernas verklighet, vilket är anledningen till att detta tidsödande arbete är 
nödvändigt. Det gör att forskarna sedan har möjlighet att förstå de samband och företeelser 
som kan påverka insamlad data (Bryman 2008). 

5.1.1 Hermeneutik 
Studien utgår från en hermeneutisk ansats, där vi tolkat chefers agerande samt försökt skapa 
en förståelse för de fenomen som sker i chefernas relationer. Den roll vi har i studien har inte 
kunnat bytas ut under intervjuerna, eftersom vi behövt uppleva och tolka data som 
framkommit i relationen mellan oss själva och intervjupersonerna. Känslan går inte att 
förmedla då vi kan uppleva och tolka saker olika (Watt Boolsen 2007). 
Den hermeneutiska ansatsen fokuserar på att nå en förståelse inför människors världsbild. Här 
handlar det om personliga tolkningar snarare än mätbara variabler (Hartman 2004). Då 
studien har som syfte att förstå begreppet delat ledarskap samt relationen i det fann vi den 
hermeneutiska ansatsen och en kvalitativ forskningsstrategi passande, vilket gav oss möjlighet 
att få intervjupersonernas egna reflektioner och åsikter. Vi vill skapa en ökad förståelse för det 
som sker i de relationer som cheferna beskriver, vilket hermeneutiken handlar om (Thurén 
2007). 
 
Om vi ser en människa och antar att hon är fattig, gör vi det utifrån den förförståelse vi har. Vi 
kan ha sett en fattig människa som sett ut eller betett sig likadant som den vi nu möter. Utifrån 
vår förförståelse kommer vi tolka att även den här människan är fattig. Förförståelse präglar 
vårt sätt att se på verkligheten. Ökad kunskap och erfarenhet ger ökad förförståelse för 
kommande upplevelser. De åsikter och tankar vi har som grundvärderingar beror till stor del 
av vad vi lärt oss som barn. Vi har socialiserats in i det samhälle vi lever i, där tankar och 
synpunkter fötts. Inom hermeneutiken utvecklas vår kunskap i ett växelspel mellan 
förförståelse och erfarenhet, mellan teori och praktik, mellan del och helhet vilket kallas för 
den hermeneutiska cirkeln. Kunskap och ökad förståelse för det som sker runt omkring oss 
sker i en cirkel (Thurén 2007). Vår förförståelse kring hur relationen ser ut mellan första 
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linjens chefer inom human service organisationer baserade sig på tidigare kurser i ledarskap 
och kommunikation som vi läst under vår utbildning vid Högskolan i Halmstad. I denna 
studie har vi läst litteratur kring ämnet, träffat chefer med lång erfarenhet kring ledarskap och 
relationer, vilket lett till att vår förförståelse har förändrats och utvecklats. Alla små delar i 
cirkeln har gett oss en ökad kunskap. Inför framtida diskussioner kring vårt syfte har vi därför 
en mer utvecklad förförståelse.   

5.1.2 Abduktion 
Det hermeneutiska tillvägagångssättet kan förklaras genom abduktion då det innefattar 
texttolkning, vilket tematisering av intervjumaterialet innebär (Alvesson & Sköldberg 2008). 
För att angripa våra frågeställningar valde vi en abduktiv ansats. Dalen (2007) förklarar 
abduktion som en kombination av induktion och deduktion. Däremot är Alvesson och 
Sköldberg (2008) noga med att poängtera att abduktion inte är en enkel mix av de bägge 
andra ansatserna. En abduktiv ansats tillför helt nya och egna moment. För studien innebär en 
abduktiv ansats att vi utgått från teoretiska mönster för att förklara frågeställningarna 
samtidigt som vi bekräftar eller dementerar genom nya empiriska resultat (Dalen 2007; 
Alvesson & Sköldberg 2008). Abduktion skiljer sig från förklaringsmodellerna induktion och 
deduktion genom att den även inriktar sig på förståelse (Alvesson & Sköldberg 2008). Då 
syftet med studien är att skapa en ökad förståelse för delat ledarskap anser vi att abduktion är 
den bäst lämpade förklaringsmodellen för studien.   

5.2 Kvalitativa intervjuer 
Med hänsyn till studiens syfte och frågeställningarnas karaktär har en kvalitativ metod med 
semistrukturerade intervjuer valts. Metodvalet grundar sig i vårt intresse av 
intervjupersonernas åsikter, tankar samt erfarenheter kring ämnet delat ledarskap. 
Semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren förbereder ett antal teman som intervjun 
ska kretsa kring, även kallat en intervjuguide. Under intervjun kan forskaren använda 
intervjuguiden fritt, han/hon behöver alltså inte följa den planerade ordningsföljden. 
Kvalitativa intervjuer bygger på flexibilitet och att intervjupersonen ges frihet att själv forma 
och utveckla sina svar. Här finns även möjlighet att utifrån intervjupersonens svar utveckla 
frågor som inte finns med i intervjuguiden (Bryman 2008). Inför intervjuerna förberedde vi 
frågor som var kategoriserade i teman; ledarskap, makt och relation (se bilaga 1). Vi lät 
intervjupersonerna svara öppet samt få möjlighet att utveckla sina tankar kring ämnet. 
Öppenhet och flexibilitet från de som genomför intervjun är delar som Denscombe (2009) 
använder i sin beskrivning av semistrukturerade intervjuer. Jacobsen (2002) skriver att 
intervjuer är en av de metoder som passar bra då få verksamheter studeras, vilket vår studie 
gör. Intervjufrågorna är skapade utifrån det hermeneutiska paradigmet med beskrivande 
frågor. Vi har haft som mål att förstå och skapa en upplevelse av fenomenet delat ledarskap 
genom att använda frågor som hur och varför. I den hermeneutiska synen på människor går 
forskaren in med målet att förstå intervjupersonen (Watt Boolsen 2007), vilket är en del av 
syftet i denna studie.   

5.3 Urvalsgrupp 
Vi valde våra sex intervjupersoner genom ett målinriktat urval, då vi hade som mål att 
sammankoppla vårt ämne med vårt urval av respondenter. Ett målstyrt urval innebar att vi 
valde våra intervjupersoner med direkt hänvisning till syfte och frågeställningar (Bryman 
2008). Intervjupersonerna är sex stycken första linjens chefer, verksamma i human service 
organisationer inom äldreomsorg samt verksamhet för personer med funktionsnedsättning, i 
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en medelstor svensk kommun. Vi valde att avgränsa oss till första linjens chefer inom human 
service organisationer på grund av att vi ansåg att de skulle vara mest representativa för vår 
studie eftersom de är verksamma inom socialt arbete. 

5.4 Tillvägagångssätt 
Vår arbetsprocess startade i diskussioner kring utvecklandet av våra frågeställningar. Här 
visste vi endast att studien skulle handla om delat ledarskap. Med utgångspunkt i 
vetenskapliga artiklar som vi tidigare studerat formades ett syfte. Till en början kontaktade vi, 
via mail, fyra första linjens chefer som vi sedan tidigare visste hade erfarenhet av att arbeta i 
ett delat ledarskap. Alla fyra valde att medverka i studien. 
Nästa steg för att hitta personer att intervjua var att vi mailade 24 första linjens chefer inom 
äldreomsorg. Vi hade inte någon specifik förkunskap om deras erfarenhet av delat ledarskap. 
Mailet informerade om studiens syfte samt frågade vilka som kunde tänka sig att delta. Två 
tredjedelar av de som vi mailade svarade på mailet. Ungefär hälften av de tillfrågade kunde 
tänka sig att delta. Nästan alla de chefer vi kontaktade är kvinnor, det var inga män som 
svarade att de ville delta i studien. Vi valde att inte arbeta vidare för att få in män i studien 
eftersom vi senare kom i kontakt med sex kvinnliga chefer som alla hade erfarenhet av delat 
ledarskap. Vi ansåg att erfarenheten av ämnet var mer relevant för studien än en jämn 
genusfördelning.  
 
I första mailet gjorde vi ingen specifik förfrågan efter erfarenhet inom ämnet delat ledarskap. 
Vi startade med att göra en pilotintervju för att testa intervjuguiden. Pilotintervjupersonen var 
en av de som svarade av de 24 tillfrågade. Intervjun genomfördes med en första linjen chef 
som inte hade erfarenhet av ledarskapsmodellen delat ledarskap. Pilotintervjun ledde till att vi 
gjorde om intervjuguiden samt begränsade oss till att endast intervjua chefer som har 
erfarenhet av någon form av delat ledarskap då vi ansåg att pilotintervjun inte gav oss 
information som skulle kunna besvara studiens syfte. Efter pilotintervjun sökte vi mer 
specifikt intervjupersoner med erfarenhet av att arbeta eller ha arbetat i ett delat ledarskap, 
vilket gav oss två nya intervjuer. Den nya intervjuguiden är uppbyggd genom tre teman; 
ledarskap, makt och relation. Inledningsvis består intervjuguiden av några korta 
bakgrundsfrågor, för att sedan gå in i våra teman (se bilaga 1). 
 
Intervjuerna genomfördes på chefernas kontor alternativt mötesrum. Vi anser att miljön var 
passande eftersom intervjufrågorna berörde arbetssituationen för cheferna. De valda platserna 
gjorde att intervjuerna kunde genomföras ostört, vilket Denscombe (2009) framhäver som den 
viktigaste aspekten i val av intervjuplats.  Alla intervjuer genomfördes individuellt för att få så 
många olika infallsvinklar som möjligt. Tiden på intervjuerna varierade från 20 minuter till 60 
min. Under intervjuerna använde vi våra mobiltelefoner för ljudupptagning som vi 
kompletterade med fältanteckningar. Vi medverkade båda vid alla intervjuer. För att skapa en 
tydlig struktur under intervjun valde vi att en av oss höll i intervjun medan den andra förde 
anteckningar. Denscombe (2009) beskriver att ljudinspelningar med kompletterande 
fältanteckningar ger en närmast fullständig dokumentation av det som sägs under intervjun. 
Transkribering av intervjuerna skedde löpande efter varje intervju. Transkribering är 
tidskrävande men värdefullt eftersom det är genom utskriften av intervjun som forskaren har 
möjlighet att fördjupa sig i datamaterialet (Denscombe 2009). På grund av tiden valde vi att 
transkribera hälften av intervjuerna var. Efter utskrift tematiserades samt analyserades vårt 
intervjumaterial. 
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Parallellt med intervjuerna fördjupade vi oss i litteratur som vi fann relevant för ämnet. Som 
teoretiska utgångspunkter valde vi att utgå ifrån Foucaults (1987, 1994) teori om makt samt 
Meads (1976) och Goffmans (1990) socialpsykologiska perspektiv. Inledningsvis hade vi 
Foucaults (1987, 1994) teori om makt som enda utgångpunkt men efter att ha genomfört 
några intervjuer växte nya idéer fram, vilket gjorde att vi valde att även fördjupa oss i 
perspektiv från Mead (1976) och Goffman (1990).   

5.5 Etiska överväganden 
Forskningsprocessen styrs av etiska riktlinjer samt regler. Grunden för forskningsetik utgörs 
dock till största del av forskarens egna etiska ansvar, vilket är att genomföra forskning som 
håller hög moral samt god kvalitet. Under hela processen bör etisk reflektion ske som en 
naturlig del vilket framgår av SOU (1999:4) rapporten God sed i forskningen. Under vår 
studie har vi kontinuerligt diskuterat etik och arbetat utifrån att våra intervjupersoner på 
största möjliga sätt ska få behålla sin konfidentialitet. De riktlinjer som forskare använder sig 
av vid forskning ur etisk synpunkt är informerat samtycke, informationskrav samt 
konfidentialitetskrav. 
 
Samtyckeskrav innebär att införstå intervjupersonen med hur dess medverkan kommer att 
påverka arbetet samt personens roll i studien (Larsson, Lilja & Mannheimer 2005). Forskaren 
har även ett informationskrav, vilket innebär att intervjupersonen ska bli informerad om 
studiens syfte, tillvägagångssätt samt att medverkan är frivillig. Intervjupersonen ska få 
information om möjligheten att avbryta sin medverkan innan studien är tryckt 
(Vetenskapsrådet 2002). Inför intervjuerna mailade vi ett informationsbrev till 
intervjupersonerna där vi förklarade syftet med studien, en presentation av oss samt att de när 
som helst, innan uppsatsen blivit publicerad, kan avbryta sin medverkan. Vi informerade att 
deras namn samt intervjumaterial kommer att behandlas med största möjliga konfidentialitet, 
(se bilaga 2). För att säkerställa att alla intervjupersoner tagit del av samtyckesinformationen 
hade vi med oss ett utskrivet exemplar till varje intervju. 
 
Konfidentialitetskrav innebär att intervjupersonens bidrag till undersökningen inte ska kunna 
spåras till personen. Personliga ordval, uttryck samt namn ändras till den grad att personen 
blir avidentifierad i materialet, vilket innebär en trygghet att medverka. Intervjupersonens 
medverkan, i förhållande till den information undersökningen ger, får inte innebära skada 
eller negativ påverkan på personen (Larsson, Lilja & Mannheimer 2005). För att leva upp till 
konfidentialitetskravet har vi valt att sammansätta intervjupersonerna i resultatet istället för att 
använda oss av fiktiva namn. Anledningen till att vi valde att presentera resultatet på detta sätt 
är att fyra av de vi intervjuat är kollegor. Genom att inte skilja på intervjupersonerna kan inte 
läsaren följa enskilda personer genom resultatet, vilket gör chefsparen mer anonyma i 
förhållande till varandra. Vi har även tagit bort namn på kollegor och verksamheter. 

5.6 Analysmetod 
Inom kvalitativ forskning används ett holistiskt analysperspektiv där forskaren betraktar 
begrepp i dess kontext. Poängen är att se hur allt hänger ihop med vartannat istället för att se 
var del för sig (Denscombe 2009). Genom att sortera upp de utskrivna intervjuerna fick vi en 
tydlig överblick över tyngdpunkter i vårt empiriska material. När det transkriberade 
intervjumaterialet skulle analyseras började vi att, med olika färgpennor, stryka över de 
begrepp samt upprepningar vi ansåg relevanta. Vi sammanställde de här färgerna och döpte 
dem till olika teman. För att besvara vårt syfte tog vi fram tre teman samt fyra underteman; 
Relation med underteman prestige och kommunikation, Roller som ensamt tema samt 
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Arbetssituation med underteman trivsel och avlastning. Temat relation blev naturligt eftersom 
begreppet fanns i intervjuerna som en röd tråd, alla intervjupersoner betonade vikten av en 
god relation till sin kollega. Underteman prestige och kommunikation utvecklades i analysen 
av intervjumaterialet då vi fann att intervjupersonerna betonade de begreppen som 
grundförutsättningar för ledarskapsmodellen. Vårt val att lyfta fram roller som eget tema 
baserade sig på de olika syner intervjupersonerna framhävde viktiga när de berättade om 
roller. Vi valde arbetssituation som tema, vilket gav en bredare bild av ledarskapsmodellens 
innebörd. Denscombe (2009) betonar att resultat som bygger på teman ur flera intervjuer 
skapar en tillit för studien, till skillnad från resultat som bygger på enstaka uttalanden. 
Inom kvalitativ forskning tenderar forskaren att lägga sig i materialet då utrymme för 
standardisering inte finns. Forskarens Jag, är det centrala mätinstrumentet, vilket präglar 
materialet utifrån de erfarenheter, värderingar och personliga åsikter forskaren bär med sig. 
De här är betydande påverkningsfaktorer för det slutgiltiga resultatet (Denscombe 2009). 
Eftersom vi inte hade några erfarenheter av fenomenet delat ledarskap påverkades inte studien 
av tidigare erfarenheter. Däremot hade vi egna värderingar och personliga åsikter som 
präglade vår analys av resultatet. Genom medvetenhet och en öppen dialog anser vi att denna 
påverkningsfaktor av resultatet blev så liten som möjligt. 
 
Våra resultat- och analysavsnitt har skapats genom att vi har använt oss av citat från 
intervjupersonerna. Citat används för att få fram det viktiga ur valda teman samt representera 
åsikter för vad flera personer svarat (Dalen 2007). Att arbeta med citat på ett sådant här sätt 
beskrivs enligt Dalen (2007) som den vanligaste kvalitativa analysmetoden. 
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1. Metoddiskussion 
 

I detta avsnitt diskuterar vi vilka för- och nackdelar vald metod har. Vad innebär det att vi 
har intervjuat första linjens chefer som haft erfarenhet av delat ledarskap som arbetsmodell, 
eller som arbetar i modellen i dagsläget? Vilka för- och nackdelar finns med att utesluta alla 
andra chefer som kanske ändå har en tanke kring modellen? Vi tar även upp studiens 
tillförlitlighet. 
 
Cheferna i studien har erfarenhet kring delat ledarskap och därmed de frågeställningar som vi 
vill studera relationen kring. Att enbart intervjua chefer som arbetat eller arbetar i 
ledarskapsmodellen delat ledarskap bidrog med klara åsikter och tankar kring 
ledarskapsmodellen delat ledarskap. Vi anser inte att vi hade fått likvärdiga svar om vi 
intervjuat chefer som aldrig kommit i kontakt med ledarskapsmodellen, då de inte har 
erfarenheten, kunskapen eller bilden av ett delat ledarskap och relationen i det, vilket baseras 
på den pilotintervju vi först genomförde. Pilotintervjun resulterade i att vi gjorde om 
intervjuguiden genom att förändra och utveckla frågorna för att få mer berättande svar. 
Genom en bättre och tydligare intervjuguide ökade vi tillförlitligheten i studien. Däremot hade 
vi fått en större urvalgrupp om vi även valt att använda först linjens chefer utan erfarenhet av 
delat ledarskap. En större urvalsgrupp skulle kunnat leda till att vi haft möjlighet att 
genomföra fler intervjuer, vilket hade ökat tillförlitligheten för studien. Dock hade vi varit 
tvungna att formulera om syftet eftersom studiens syfte är att skapa en ökad förståelse, vilket 
inte är möjligt genom intervjuer med personer utan erfarenhet. De första linjens chefer vi 
intervjuat var alla sex mycket positiva till att arbeta i någon form av delat ledarskap vilket vi 
tror kan ha påverkat studiens resultat eftersom vi då inte fått med någon klar, kritisk bild av 
ledarskapsmodellen. 
 
Den första mailkontakten vi tog med 24 första linjens chefer resulterade enbart i fyra svar där 
cheferna delade ledarskapet med en kollega, vilket var en låg svarsfrekvens. Den höga 
arbetsbelastningen flera chefer uttrycker kan ha att göra med denna låga svarsfrekvens. 
Möten, styrgrupper eller ointresse kan även de spela in varför så få svarade på vårt mail där vi 
tillfrågade cheferna om de var intresserade att delta i denna studie. Efter kontakt med de fyra 
som svarade fick vi vetskap om att de två senare intervjupersonerna fanns och arbetade i ett 
delat ledarskap, då vi kontaktade dem med ett positivt svar att de ville delta i studien. Det 
faktum att fyra av våra intervjupersoner var två par kan ha påverkat resultatet. De fyra 
cheferna har troligtvis samtalat både inför och efteråt kring vad våra intervjufrågor handlade 
om. Denna troligtvis förekommande kommunikation kan med stor sannorlikhet påverkat 
resultatet då cheferna eventuellt har format svar efter sin kollegas tankar och funderingar.  
Vi valde att använda oss av enbart muntligt samtycke då vi inte har några etiskt känsliga 
frågor som vi upplever kan tolkas kränkande. Vi använder oss av intervjupersoner vilket helt 
avpersonifierar våra deltagare på en så hög grad att vi upplevde att det räckte med ett muntligt 
samtycke. 
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Att använda en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer anser vi var en bra metod 
för att få svar på studiens syfte. Flera av intervjuerna utvecklades till långa samtal, vilket var 
väldigt roligt och intressant, samtidigt som det bidrog med ett innehållsrikt material inför 
resultat och analys. Skulle vi istället valt att använda oss strukturerade intervjuer hade dessa 
samtal inte haft möjlighet att vara så öppna och beskrivande på grund av att frågorna i 
strukturerade intervjuer är mer slutna. Kvalitativ metod passade studien eftersom vårt urval av 
intervjupersoner var specifikt. Skulle vi istället gjort en kvantitativ studie hade vi varit 
tvungna att bredda vår urvalsgrupp. I en kvantitativ studie skulle även andra frågor ställts, 
vilket hade resulterat i att vi fått problem med att besvara studiens syfte. Eftersom studiens 
syfte handlar om förståelse och upplevelser, anser vi att en kvalitativ metod var rätt val då 
intervjupersonerna fick möjlighet att fritt berätta och utveckla sina svar. Under vår 
arbetsprocess valde vi att genomföra både intervjuer och analys tillsammans vilket vi tror gav 
oss en bättre bild av vårt resultat eftersom vi ständigt diskuterade och analyserade datan 
tillsammans. Transkriberingen genomfördes däremot enskild då vi ansåg att det enbart blir 
dubbelarbete att göra dem tillsammans eftersom vi båda varit noggranna att göra en korrekt 
transkribering och därmed anser vi inte att detta enskilda arbete påverkat vårt resultat.  
Hur skulle denna studie se ut inom andra områden? Utifrån vår förförståelse inom ämnet delat 
ledarskap tror vi att denna studie skulle vara genomförbar även inom andra områden. 
Exempel på kända delade ledarskap i Sverige är de tidigare förbundskaptenerna Lars 
Lagerbäck och Tommy Söderberg samt miljöpartiets språkrör Åsa Romson och Gustav 
Fridolin. Flera av de studier vi valt att presentera inom tidigare forskning baserar sig på 
verksamheter inom privat näringsliv, vilket även detta styrker att vår studie går att genomföra 
inom andra områden. Eftersom human service organisationer är brukarfokuserade 
verksamheter, där mänskliga värden är deras mål tror vi att en studie genomförd i privat 
näringsliv dock skulle vara mer produktionsfokuserad, eftersom dessa verksamheter har 
ekonomiska mål. De skilda målbilderna kan ge olika resultat på grund av att cheferna har 
olika prioriterings områden. 
 
Under studiens gång har vi funderat kring hur vårt resultat skulle kunnat bli annorlunda om 
män deltagit. Vi har funderat på om män skulle lyft fram andra viktiga faktorer för ett lyckat 
delat ledarskap än just relationer och kommunikation som de kvinnliga första linjens chefer 
lyfte. Vi har även tänkt att vårt resultat eventuellt skulle sett annorlunda ut då vi tänker att 
mäns och kvinnors tankar och åsikter kring faktorerna för ett lyckat delat ledarskap kan skilja 
sig åt. 
 
Vi hade problem med att få tag på intervjupersoner, vilket kan bero på den specifika målgrupp 
studien fokuserar på. Intressant för studiens resultat hade varit om även matrisledarskap 
representerats av en första linjens chef eftersom vi har representanter från de tre andra former 
av delat ledarskap som Döös, Wilhelmson och Backström (2010) definierar. Tyvärr så hittade 
vi inte någon representant för den formen av delat ledarskap. För att kunna hitta chefer som 
arbetar i ett matrisledarskap hade vi behövt större inblick i verksamheterna och dess strukturer 
eftersom ett matrisledarskap är svårt att upptäcka utan djupare förståelse. Ett annat alternativ 
skulle kunnat vara att vi hade breddat vår sökning till ett större geografiskt område eller andra 
verksamheter, för att på så sätt komma i kontakt med chefer som själva är medvetna om att de 
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arbetar i ett matrisledarskap. På grund av studiens omfattning valde vi att inte bredda 
geografiskt område, då det skulle bli väldigt tidskrävande. Valet att inte söka i andra 
verksamheter berodde på vår avgränsning till just human service organisationer. 

Valet att bara intervjua första linjens chefer baseras på att det är ett yrkesområde som ligger 
inom ramen för en kandidatexamen i socialt arbete. Om vi hade valt att intervjua chefer på 
högre nivå hade vi haft en mindre urvalsgrupp med annat fokus, vilket troligtvis påverkat 
studiens resultat.  

Vi har valt att ta med någon del ur varje intervju eftersom de alla berört liknande faktorer men 
olika mycket. Dock hade vi inte något krav på ett lika stort urval av citat från alla intervjuer 
då vi valde de som var bäst lämpade för att svara på frågeställningarna.   

6.1 Tillförlitligheten 
Bryman (2008) menar att inom kvalitativ forskning är begreppen validitet och reliabilitet 
svåranvända, då de fokuserar på mätningar vilket inte är det främsta intresset i kvalitativ 
forskning. Bryman (2008) föreslår att kvalitativa studier ska bedömas samt värderas utifrån 
andra kriterier, vilket vi har valt. Studien baseras på fyra kriterier, trovärdighet, överförbarhet, 
pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdighet innebär att man 
säkerhetsställer att forskningen följer bestämda regler samt att resultaten skickas till 
intervjupersonerna för att stämma av att forskaren tolkat svaren rätt. Det är trovärdigheten 
som avgör om studien blir accepterad (Bryman 2008). För att säkerhetsställa att vår studie 
följer utsatta regler har vi presenterat metod och genomförande i ett avsnitt för att ge studien 
trovärdighet. Dock har vi inte säkerställt att vi uppfattat intervjupersonerna rätt genom 
återkoppling enbart på grund av studiens tidsram. 
 
Överförbarheten inom kvalitativ forskning visar på om resultaten är överförbara på en annan 
miljö, vilket befäster studiens tillförlitlighet. Täta beskrivningar och detaljrikhet av det som 
undersöks inom en viss kultur, utgör den databas som gör det möjligt att ta med upptäckter till 
en annan verksamhet för att befästa den där och påvisa att det går att göra om studien 
(Bryman 2008). Vår studie kan vara överförbar till en annan miljö eftersom vi tydligt 
beskrivit urvalsgrupp samt intervjupersonernas typ av ledarskap. Vi har även beskrivit vilken 
miljö intervjuerna är genomförda i. Genom det uppnås kunskap och tillförlitlighet för att 
kunna genomföra studien på nytt.   
 
Pålitligheten utgörs av detaljrika beskrivningar av hur forskningen utförts så att det går att 
följa processen i varje steg. För att öka studiens pålitlighet ska forskare använda ett granskade 
synsätt (Bryman 2008). Val av verksamhet, val av intervjupersoner, metodval samt övriga 
typer av val som i sin tur i en granskning kan visa på tillförlitligheten av vår studie, 
presenteras i metodavsnittet. För att öka pålitligheten till vårt resultat har vi valt ut citat som 
direkt går att utläsa ur intervjuutskrifterna.    
 
Att styrka och konfirmera innebär att forskaren försäkrar läsaren om han/hon inte medvetet 
låtit personliga värderingar färga studien trots att total objektivitet inte är möjligt i 
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hermeneutisk forskning. Det är läsarens uppgift att avgöra om resultatet går att styrka 
(Bryman 2008). Vi är medvetna om vår förförståelse samt personliga värderingar, vilka 
skapats genom att vi studerat tidigare forskning av ämnet delat ledarskap. Under analysen av 
studiens resultat har vi försökt att använda ett öppet sinne för att presenterar resultatet så 
sanningsenligt som möjligt. Studiens resultat har både bekräftat och förändrat vår 
förförståelse av ämnet.   
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5.  Resultat 
 

I det här avsnittet har vi presenterat de resultat som framkommit genom vår empiriska studie. 
Resultatet bygger på de intervjuer vi gjort med sex första linjens chefer i human service 
organisationer. Vi använder citat för att styrka resultatet. Alla intervjupersoner är kvinnor, 
med 10 till 30 års arbetslivserfarenhet inom chefsyrket.  
 
Fyra av de intervjuade cheferna arbetar i samledarskap, enligt definition av Döös, Wilhelmson 
och Backström (2010), inom verksamheter för personer med funktionsnedsättningar. Deras 
ledarskapsmodell innebär att de har gemensamma personalgrupper, gemensamma kontor samt 
att de är hierarkiskt likställda.  
 
En av de intervjuade representerar modellen skuggledarskap, enligt definiton av Döös, 
Wilhelmson och Backström (2010). Intervjupersonen är verksam inom äldreomsorgen och har 
en biträdande samordnare. Det praktiska arbetet är uppdelat dem emellan, medan det formella, 
yttersta ansvaret ligger på chefen. I vår intervju framgick det att chefen och samordnaren har 
ett så pass nära samarbete att det kan likställas med ett delat ledarskap i form av ett 
skuggledarskap. Samarbetet syns i att de två delar på arbetsuppgifter som vanligtvis tillhör 
chefsuppdraget, samt att de tar hjälp av varandra vid olika beslut. Chefen som vi intervjuade 
här har tidigare även arbetat i andra former av delat ledarskap.  
 
Den sista intervjupersonen representerar funktionellt delat ledarskap enligt definition av Döös, 
Wilhelmson och Backström (2010). Intervjupersonen arbetar i en verksamhet i äldreomsorgen 
där två chefer sitter tillsammans ute i en större verksamhet. Formellt är de chefer för var sin 
personalgrupp men har ett gemensamt ansvar för helheten av verksamheten. Chefen vi 
intervjuat är hierarkiskt likställd sin kollega med ansvar och befogenheter. Personalgrupperna 
har möjlighet att vända sig till bägge cheferna. Intervjupersonen betonade att helheten är 
viktig och när en personalgrupp är i större behov av resurser läggs gemensamt fokus där.  
 
Genom analys av våra intervjuer skapade vi de teman som intervjupersonerna gemensamt 
betonat. Intervjupersonerna har svarat utifrån sin nuvarande arbetssituation samt eventuell 
tidigare erfarenhet av delat ledarskap. 

7.1 Relationen 
Samtliga intervjupersoner betonade vikten av en god relation till sin kollega för att ett delat 
ledarskap ska fungera väl. Flera intervjupersoner berättade att de tidigare arbetat i delat 
ledarskap, där samarbetet inte fungerat. En av intervjupersonerna beskrev det som den värsta 
tiden i hennes yrkeskarriär. Enligt personen själv berodde detta på att hon ersatte en chef i ett 
redan aktivt samledarskap.  

 

Jag tror inte man kan ha delat ledarskap av princip utan jag tror att man måste ha 
delat ledarskap med nån som kompletterar varandra. Annars går det inte. Man 
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måste kunna vara väldigt ärliga mot varandra. Känna till varandras styrkor och 
varandras svagheter, är man det är det jättegivande, annars kan det vara förödande.  
 

Flera av de intervjuade betonade betydelsen av att själva få välja sin partner samt att 
ledarskapsmodellen delat ledarskap måste väljas frivilligt. Flera intervjupersoner berättade att 
det var de själva som kommit med förfrågan och önskemålet om att dela sitt ledarskap. Vem 
kollegan blev föll sig naturligt. En stor del av intervjupersonerna berättade att de kände stöd 
från sina chefer för att arbeta i ett delat ledarskap.  

 

Inställningen till delat ledarskap spelar stor roll… Att bli ihoppusslade resulterar 
inte i något bra arbete, tror jag. Det ska vara ett eget val vem jag ska jobba så nära 
med. Jag har haft tur. Våra kollegor märker hur bra vi trivs och inspireras av det. 
Många vill nog ta efter. 
 

Sen tror jag man måste vilja dela ledarskapet med rätt person. Jag tror inte det 
skulle fungera om vår chef sa att ni delar och ni delar, utan det måste komma från 
oss själva. 
 

Just nu känner jag att det är mycket bättre att inte ha delat ledarskap [samledarskap 
enligt Döös, Wilhelmson och Backström 2010] men det beror ju på situationen… 
Och vilka arbetsuppgifter man har… Ett tag hade jag delat ledarskap med en 
kollega och jag hade sjuksköterskorna på natten och min kollega hade 
undersköterskorna i nattpatrullen och vi tyckte det fungerade bra att dela på vissa 
arbetsuppgifter. Det är helt beroende på situation, men just nu föredrar jag inte ett 
delat ledarskap. 

 

7.1.1 Prestige 
Prestige är ett begrepp som återkom under intervjuerna. Intervjupersonerna har samtliga lyft 
fram vikten av att vara prestigelös i ett delat ledarskap. En strävan efter att vilja vara en bättre 
chef än sin kollega och mer omtyckt av personalen kan enligt intervjupersonerna skapa 
obalans i relationen med risk för konflikt. Intervjupersonerna berättade att de känner flera 
prestigefulla chefer, dock anser intervjupersonerna att de är mer lämpade för ett traditionellt 
enmansledarskap. Under intervjuerna delgav flera av cheferna att de tydligt upplever sin 
kollega som prestigelös. Cheferna beskrev även sig själva som prestigelösa. Samtliga 
bekräftade ett nära samarbete och en nära relation till sin kollega, vilket gör att behovet av 
prestige och självhävdande inte upplevs.  

 

Ska man ha delat ledarskap kan man inte hålla på att vara prestigefull och spela ut 
varandra för att känna att man har mera makt eller så.  
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De roller som skapas beror nog på hur prestigefull man är… Visst har jag kollegor 
som jag upplever prestigefulla men jag har inte haft dem som min närmsta kollega. 
Jag vet inte hur det skulle fungera i ett delat ledarskap, där vi arbetar så nära… Jag 
tror att en del är mycket mer lämpade att arbeta själva. 

 

En av cheferna beskrev att konflikter kan uppstå mellan cheferna om den ena är prestigefull.  

Jag vet inte om man kan agera på något annat sätt än att säga att vi har problem att                    
kommunicera och att vi har problem med prestige. Det är inte så himla lätt att säga 
det men jag tror att det får vara svårt. Om man känner att man blir tilltryckt kanske 
man får trycka tillbaka för att markera.  

7.1.2 Kommunikation 
Kommunikation är generellt en stor del inom ledarskap. Vikten av en tydlig och ärlig 
kommunikation är enligt intervjupersonerna avgörande för att kunna genomföra ett delat 
ledarskap. Intervjupersonerna framhävde att kommunikation bör ske rakt, tydligt och 
kontinuerligt, annars skapas lätt missförstånd eftersom cheferna då kan ha problem att skapa 
en överblick i den gemensamma verksamheten. Kommunikation sker i relationen, vilket alla 
intervjupersonerna lyfte fram tydligt. Kommunikation har även till stor del att göra med hur 
framgångsrikt det delade ledarskapet upplevs. En av intervjupersonerna beskrev tydligt hur 
deras relation byggts upp “Samtal, samtal, vi samtalar mycket”.  
 

Det är klart det är ett samarbete, man måste respektera varandra och att man är 
olika. Så det går inte om man är en person som alltid tänker och vill lösa saker på 
sitt sätt. Då kan man inte ha delat ledarskap, det blir direkt konflikt. 

 

Relationen skapas genom kommunikation. Att kommunicera, att prata om aktuella 
frågor som vi har uppe på agendan, inte bara aktuella frågor utan vad kommer? 
Vad har vi för bekymmer? Inte bara bekymmer utan hur ska vi jobba med saker 
som vi har framför oss? Så tänker jag… 

 

Ärlighet speglar den kommunikation som sker, samt visar om chefen är öppen och mottaglig. 
En av intervjupersonerna berättade att kommunikation och ärlighet är det viktigaste för 
relationen mellan cheferna.  

 

Det är viktigast att man kan prata med varandra och kunna säga vad man tycker 
och tänker. Relation och ärlighet är viktigast. 

 

Intervjupersonerna talade om kommunikation i beslutsprocessen samt vikten av att hålla en 
gemensam linje till medarbetarna. De olika intervjupersonerna värderar olika 
kommunikationsmöjligheter som uppstår i ett delat ledarskap.  En intervjuperson framhävde 
vikten av att utåt hålla en enad front mot medarbetarna, samtidigt som intervjupersonen 
poängterade vikten av att använda kollegan i det delade ledarskapet som ett bollplank för 
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tankar och idéer. Vikten av att använda en kritisk blick och vara ärliga mot varandra 
betonades.  
 

När det är beslut som man måste tänka lite mer på, då diskuterar vi fram besluten. 
När det inte är sådana ja och nej beslut. Vi hjälper varandra att se det från olika 
håll. Det kan vara så att min instinkt är att säga såhär, men när man bollar det, 
kanske man kommer till nått annat beslut, som oftast blir mycket bättre. När det är 
lite enklare beslut tar vi det allt eftersom. Vi stöttar alltid varandra även om jag hör 
att det här är inte exakt vad jag sa, så visar jag det aldrig utåt. Då pratar vi om det 
sen. 

 

En annan intervjuperson är enig med ovanstående intervjuperson om vikten av en enad front. 
Däremot beskrevs även den problematik som kan uppstå när de båda cheferna har allt för 
olika åsikter i beslutsprocessen. Här framhölls även att det kan vara svårt att förhindra att 
medarbetarna plockar ut småbitar i vad de olika cheferna sagt och på så sätt bygga ett eget 
svar. Då kan beslut bli både felaktiga och otydliga. 
 

Det är viktigt att man är enade så att medarbetarna inte kan köra med dig och säga 
att hon sa så eller han sa så. Där är det viktigt att hålla att det är vi. Medan bakom 
kulisserna kunde man svära åt varandra och säga hur fan kunde du göra så eller 
säga så. 
 

En tredje intervjuperson såg den kommunikation som sker innan beslut fattas, som den 
viktigaste delen i beslutprocessen. 
 

När vi har fattat beslut har vi ibland olika tankar och åsikter, såklart. Men jag kan 
inte komma på ett enda tillfälle vi suttit efteråt och ifrågasatt vad sa du nu, varför 
sa du det? Vilket känns skönt, det är ingen självklarhet att det ska funka så bra som 
det gör för oss. Vi är trygga med varandra och det känns skönt, då kan jag lyfta 
frågor och funderingar jag har. 
 

Det framkom att intervjupersonerna har olika värderingar om vilken roll kommunikationen 
har i det delade ledarskapet. Några av intervjupersonerna framhöll den kritiska blicken och 
feedback som huvudfaktorerna i kommunikationen. De talade om att ha någon som kan 
utvärdera de beslut som tagits, samt hur viktigt det är att i efterhand kunna diskutera vad som 
var bra och vad som skulle kunna bli bättre nästa gång ett liknade beslut tas.  
 

Jag frågar henne hur jag var? Ledarskap, man måste hela tiden reflektera om hur 
har jag gjort? och hur var jag? Sitter man själv har man ingen som kan säga om 
man gör rätt eller fel. Vi har byggt en relation där vi kan säga att nu var du för hård 
eller för tillbaka.  

 
Andra intervjupersoner befäste istället vikten av tidiga diskussioner om idéer och tankar. De 
såg dessa som de viktigaste faktorerna som framkommer ur en god kommunikation. Här 
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talade de intervjuade om varandra som bollplank. Flera av de intervjuade påpekade att det 
finns stora skillnader i den form av bollplank två kollegor i ett delat ledarskap kan vara för 
varandra i jämförelse till det bollplank som kan skapas till övriga kollegor bland första linjens 
chefer. 

 
Vi har ju ett riktigt delat ledarskap [samledarskap enligt Döös, Wilhelmson & 
Backström 2010] så det är skillnad, annars kan man ha en kollega som man bollar 
lite med men det är du själv som har ansvar och det är en jätteskillnad. I ett delat 
ledarskap vet vi att vi har ansvar båda två. Då är man lika engagerad, det är inte 
likadant som att endast ha ett bollplank, inte alls.  
 

För att öka möjligheten till god kommunikation betonade flera av intervjupersonerna att det är 
viktigt att ha en möjlighet till snabba och enkla samtal med varandra. De berättade att 
placeringen av deras kontor är avgörande. Om cheferna sitter gemensamt på ett och samma 
kontor eller har kontor bredvid varandra, betonade samtliga vikten av att finnas fysiskt nära 
för att få snabb reflektion. 

 

Nu sitter vi precis bredvid varandra, på det sätter kan vi ju bara gå in och fråga. Det 
är jättebra. 
 
Jag har aldrig tyckt att det är så trevligt att jobba som jag tycker nu. Dels är det ju 
så att när vi sitter på det här sättet, på ett och samma kontor, det ett bra koncept. 
Tidigare satt vi alla ute var för sig på olika enheter. Då var vi väldigt ensamma och 
uppfann hjulet var för sig. Vi ringde runt men nu är det ju bara att gå in i nästa rum 
om man vill fråga nått. 
 

Åsikterna skiljde sig åt när det kommer till den tid som cheferna har möjlighet att avsätta för 
sitt samarbete. De chefer som arbetar i ett samledarskap (Döös, Wilhelmson & Backström 
2010) beskrev att de fokuserar mer på kommunikation nu än när de arbetade som ensam chef. 
Alla fyra beskrev att de inte har några problem med att lägga tid på att informera varandra om 
exempelvis samtal de haft med personal, eller beslut de tagit på egen hand. Cheferna som 
arbetar i samledarskap betonade vikten av daglig kommunikation för att undvika att 
medarbetarna får dubbla budskap.   

 

Det är viktigt att stämma av med varandra och om det var något särskilt som dök 
upp för att tillrättalägga då det kan vara svårt i ett delat ledarskap att ge samma svar 
till medarbetare och andra chefer. Men min upplevelse av kommunikationen är att 
den fungerat bra, det är min upplevelse. Vid specifika frågor har vi gjort mycket 
arbete ihop där mer tid behövs samt möjlighet till att reflektera kring beslutet. Jag 
tror att det är viktigt att prata om saker vi tycker olika. 
 

Vi måste ha koll på allt. Vi måste arbeta på samma sätt och samtala ofta så därför 
träffas vi nästan varje dag och pratar, eller så ringer jag eller smsar. Det blir mycket 
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extraarbete, att informera varandra. Men det är så roligt att arbeta tillsammans så 
det är värt det. 
 

Vi har bestämt att en gång i veckan sätta oss och gå igenom, vad händer? Hur ser 
läget ut just nu? Vad behöver vi ta tag i nu och vad kan vänta? Denna avstämning 
och lägeskoll är så viktig för att veta att vi är på samma bana. 
 
Vi har sagt att medarbetarna får vända sig till vem de vill. Det gör att vi alltid 
behöver bolla, eller prata och säga att nu sa jag det här till den personen. Eller 
skickar vi mail till varandra så vi inte missar nått. Det blir ju en hel del 
dubbelarbete på så sätt men jag tror att man vinner på det i längden. För eftersom 
vi svarar på massa frågor hela tiden så måste man ju veta vad den andra har svarat. 
Annars kan det bli missförstånd. 
 

Intervjupersonerna som representerar ledarskapsmodellerna funktionellt delat ledarskap och 
skuggledarskap (Döös, Wilhelmson & Backström 2010) berättade att de kan ha problem med 
att hitta tid och resurser till kommunikation. Avsatt tid för samarbete blir inte lika naturligt 
här som i ett samledarskap. 

 
Det är viktigt att man ibland checkar av med varandra, men det är lite svårt att 
hinna med faktiskt. Ibland tänker vi att en gång i veckan ska vi sätta oss ner och 
kolla av vissa saker. Men det hinner man faktiskt inte alltid med. 
 

Intervjupersonerna uttryckte kritik mot att arbeta i ett delat ledarskap där kommunikationen 
inte fungerar. Kommunikation tar tid och energi eftersom cheferna måste checka av med 
varandra. Samtliga av de intervjuade cheferna framhöll vikten av kommunikation för att få det 
delade ledarskapet att fungera. Viss kritik framkom under intervjuerna kring kommunikation. 
Två av intervjupersonerna beskrev tydligt erfarenhet av bristfällig kommunikation, vilket 
resulterade i missförstånd, otydlighet samt osämja mellan cheferna. 
 

Vi hade delat ledarskap [samledarskap enligt Döös, Wilhelmson & Backström 
2010] men valde att gå ifrån det. Och en av cheferna körde det ganska hårt att vi 
skulle gå ifrån delat ledarskap. Det var saker som föll mellan stolarna så vi valde 
att lämna.  Det blir väldigt delat om cheferna i ett delat ledarskap inte kör på 
samma linje. 
 
Man hinner inte lägga tid på något man vill fullt ut om man delar eller har två 
verksamheter med två chefer [samledarskap enligt Döös, Wilhelmson & Backström 
2010]… det blir en soppa. 

7.2 Roller 
Samtliga av intervjupersonerna beskrev att viss del av rollfördelningen i det delade 
ledarskapet har skett utifrån arbetsuppgifterna. Rollfördelningen kan bygga på att cheferna har 
olika mycket kompetens eller personliga intressen inom specifika områden, exempelvis 
schemaläggning, personalfrågor och materialhantering. Intervjupersonerna som arbetar i 
funktionellt delat ledarskap och skuggledarskap berättade att rollfördelningen är tydlig.   
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Rekrytering har jag, men sen att planera vik [vikariat] och nyanställningar har hon. 
Löner sköter jag i datorn men förarbetet sköter hon. In- och utflytt sköter hon men 
jag har välkomstsamtalen.   
 

Intervjupersonerna som arbetar i samledarskap beskrev att deras rollfördelning skett utifrån 
deras olika personligheter, samt erfarenheter. 
 

Jag tror det är viktigt att vi pratar kring om vi har olika uppfattningar, men jag tror 
jag hade lutat mig rätt mycket mot hennes bakgrundskunskap som hon har i 
verksamheten och backat i det. 
 
Jag har funderat lite på hur vi gör … Jag vet inte om vi satt oss ner någon gång och 
sagt att du tar det och jag tar detta. Det har nog bara rullat på och så går man in och 
tar bitar eller sådär… 
 

Flera intervjupersoner berättade att medarbetarna kommer med personliga frågor till en chef, 
medan de går till den andre chefen med mer administrativa frågor. Dessa roller är cheferna vi 
intervjuat medvetna om och ser det som något positivt då de kompletterar, samt avlastar 
varandra. Dock menade cheferna att de roller som har med arbetsuppgifternas fördelning att 
göra, måste vara i balans annars kan konflikter uppstå. Intervjupersonerna lyfte fram att ett 
likvärdigt engagemang i de roller cheferna tar på sig är avgörande för det delade ledarskapets 
framgång. Intervjupersonerna beskrev även vikten av att själva få välja olika arbetsuppgifter 
och roller, tilldelas dem sker även här irritation.  
 

Jag tror att det blir så att om det inte blir balans utan att en får dra det tyngsta lasset 
medan den andre bara glider med, då är det kört. Då varar det inte länge. Det är 
viktigt med balans annars retar man ju ihjäl sig på den biten. Rollerna måste delas 
lika så att båda känner lika stort engagemang. Jag upplever att det är viktigt att vara 
samspelta. 
 

Samtliga av intervjupersonerna har delgett sin erfarenhet av att arbeta med en kollega som är 
dess personlighetsmässiga motsats. I samledarskap ses rollfördelningen bero först och främst 
på vilken personlighet som cheferna har. Att ha två chefer som är avvaktande ger ett 
ledarskap där ingenting händer. En kombination av gas och broms beskrivs som den bästa 
kombinationen. Intervjupersonerna som har ett samledarskap beskrev att de självvalda 
rollerna, vilka grundas i deras personlighet, som speciellt givande. 

 
När det ska vara delat ledarskap, ska det vara två olika personligheter. Då blir det 
klart vilka roller man har.  
 
Vi kompletterar varandra, hon vill gasa och jag vill tänka. Vi lär av varandra och 
gör lite på båda håll.  
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Vi är två helt olika personligheter… Vi har pratat om det… Min kollega är tuff, 
hårdare.  
Jag är mjukare, sen är min kollega mer framåt. Jag kan lugna och min kollega kan 
höja tempot. Vi kompenserar varandra så bra. Jag är bra på personalhantering och 
min kollega är väldigt duktig på att lösa praktiska frågor samt allt administrativt, 
vilket jag tycker är så tråkigt… Vi skrattar ofta över hur bra vi kompletterar 
varandra. Vi blir allt ihop.  
 

Flera intervjupersoner beskrev hur viktigt de upplever kompletteringen av varandra, vilket 
bidrar till ett effektivare arbete. Dock betonade flera intervjupersoner vikten av gemensamma 
grundvärderingar för att samarbetet ska fungera.  
 

Jag tror att det är viktigt att man har ungefär samma värdegrund. För det kan bli 
jobbigt att jobba med någon som man tycker beter sig som en skit. 
 
Jag tycker väldigt mycket om henne fortfarande men vi kan inte dela ledarskapet i 
längden för vi var väldigt olika. Det var lite frustrerande när man såg att resultaten 
inte blev bra av de beslut hon tog. Jag ska ju respektera hennes beslut så det är klart 
det påverkar om man är väldigt olika. 

7.3 Arbetssituation - avlastning 
De intervjupersoner som arbetar i ett samledarskap (Döös, Wilhelmson & Backström 2010) 
beskrev alla att de upplevde det delade ledarskapet som avlastande. 
 

Det handlade om att jag kände att jag inte orkar med detta, för det var så tungt och 
jag jobbar inte heltid. Jag satt på samma kontor som min nuvarande kollega och då 
erbjöd hon sig att dela ledarskapet med mig. Jag kan verkligen rekommendera det.  
 

En intervjuperson berättade att det idag är mer givande för henne att arbeta i ett 
skuggledarskap än i ett samledarskap. Genom att ha samma arbetsuppgifter, exempelvis 
arbetsgruppen, men skilda ansvarsuppgifter fylls funktioner som intervjupersonen anser viktig 
i ett delat ledarskap, såsom feedback, bollande av idéer, kommunikation och gemenskap.   
 

Vi har samma arbetsgrupp men olika ansvarsområden, hon är inte direkt chef, jag 
har  beslutsfattanderätten, där skiljer det sig åt men att coacha varandra är väldigt 
nyttigt, att alltid ha någon där. 
 

Intervjupersonerna beskrev att det finns flera arbetsuppgifter som tar lång tid att genomföra, 
exempelvis lönesamtal och medarbetarsamtal. I ett delat ledarskap beskrev intervjupersonerna 
att en chef kan genomföra samtal medan den andre sköter övriga arbetsuppgifter. Här såg 
flera av intervjupersonerna en stor vinst i att dela på ledarskapet.  
 

Jag vet inte hur den andra chefen upplever det men jag märker stor skillnad när det 
är medarbetarsamtal och lönesamtal för det är sånt som tar oerhört lång tid. Då är 
det så skönt att vara två.   
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En av intervjupersonerna betonade att den tänkta avlastningen med ett delat ledarskap kan 
resultera i att ingen tar ansvar. Den tänkta avlastningen leder då istället till förvirring kring 
vem som sköter vad.   
 

Händer det något allvarligt sa chefen att nån ska ta tag i detta, inte du ska ta tag i 
det. Var den ena mer en låt-gå-chef kan det lätt missas och då kommer chefen och 
frågar, vem har missat detta? Varför har ni inte gjort det?... Allt beror på hur man 
organiserat det delade arbetet men jag vet att det var rätt luddigt. 

7.4 Arbetssituation - trivsel 
Att arbeta i ett delat ledarskap påverkar inte bara arbetsuppgifterna och ansvarsfördelningen, 
utan även den psykosociala arbetsmiljön. Under flera av intervjuerna framkom det att den 
psykosociala arbetsmiljön upplevdes bättre i ett delat ledarskap, än i ett traditionellt 
enmansledarskap. Flera av intervjupersonerna beskrev att, gemensamt diskutera, reflektera 
samt analysera gav dem bättre psykosocial arbetsmiljö. Samledarskapscheferna upplevde 
gemenskap och delat ansvar som avlastande arbetsmässigt, men även privat. Samtliga 
intervjupersoner lyfte fram att de stärks av att ha en kollega att samarbeta med eftersom det 
ger utrymme för personlig utveckling, feedback samt ökat mod att agera ut i verksamheten. 
 

Just den ensamma biten i chefskapet kan bli väldigt jobbig, jag känner att det är 
mycket roligare att arbete i delat ledarskap. 
 
Vi peppar varandra att våga. Jag tror man gör ett bättre jobb när man har ett delat 
ledarskap. Att de kommer fram de där sakerna som annars inte kommer fram. Man 
vågar mer och det händer lite mer saker som man kanske skulle vara lite försiktigt 
med om man var själv, sånt man inte riktigt skulle vågat ta tag i.  
 

Glädje var en av de faktorer som cheferna lyfte fram som ett viktigt resultat av det delade 
ledarskapet. En intervjuperson berättade att de genom arbetsrelaterade resor fann tid att lära 
känna varandra både på ett yrkesmässigt men också privat plan. Flera av de medverkande 
vittnade om det som en grund för en god relation.  
 

Vi har tight, tight arbete…Vi skrattar mycket, vi har högt i tak och kan blotta oss… 
Vi skrattar mycket… Det är viktigt… 
 
Jag tycker nog att det är det roligaste sättet att jobba på. Och som sagt var har jag 
jobbat väldigt länge med endast några avbrott. Men jag har nog aldrig tyckt att det 
är så trevligt att jobba som jag tycker nu. 
 

Sammanfattningsvis lyfter intervjupersonerna fram delat ledarskap som en berikande, 
avlastande och inte minst inspirerande ledarskapsmodell. 
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6. Analys 
 

Vi analysera vårt empiriska material utifrån de teoretiska utgångspunkter som vi har med oss 
in i studien. Materialet kommer även att analyseras med utgångspunkt i den tidigare 
forskning vi valt till studien. 
 
Som utgångspunk har vi vårt syfte; att skapa en ökad förståelse för delat ledarskap och hur 
det tar sig i uttryck i relationen mellan första linjens chefer inom human service 
organisationer. 
 
Vi har även utgått ifrån våra frågeställningar vilka är; 
 

• Hur ser första linjens chefer, inom human service organisationer, på ett delat 
ledarskap och vilka framgångsfaktorer samt hinder upplever de i ett delat ledarskap? 
 

• Hur kan relationen mellan första linjens chefer i ett delat ledarskap förstås ur ett 
makt- samt rollperspektiv och hur påverkas arbetssituationen vid delat ledarskap för 
första linjens chefer inom human service organisationer? 

8.1 Vikten av en god relation 
Under intervjuerna beskrev alla intervjupersoner vikten av en god relation till kollegan de 
arbetar med i ett delat ledarskap. Cheferna framhöll den goda relationen som det viktigaste 
verktyget för att lyckas med ledarskapsmodellen, samt för att må bra på jobbet. Den relation 
cheferna i det delade ledarskapet har med varandra påverkar i stort sett allt, hur känslan inför 
att arbeta med ledarskap är och kanske ännu viktigare, hur det delade ledarskapet verkligen 
mynnar ut. Döös och Wilhelmson (2003) befäster det här genom att presentera resultat som 
visar på att chefer som arbetar i ett delat ledarskap upplever mer tillfredsställelse i sitt arbete, 
eftersom arbetsuppgifterna känns roligare än i ett traditionellt enmansledarskap. Flera av de 
chefer vi intervjuat beskrev att det delade ledarskapet är så mycket roligare än deras tidigare 
arbetssätt som ensam chef. Vår studies positiva resultat bekräftas i delar av resultatet från en 
avhandling av Rosengren (2008). Avhandlingen beskriver delat ledarskap på en svensk 
sjukhusavdelning där resultatet visar i likhet med vår studie, att en god relation mellan två 
chefer i ett delat ledarskap bidrar med gemenskap och stöd. Samarbete ger kraft, kunskap och 
högre beslutskvalité. Relationen mellan cheferna i ett delat ledarskap förstås utifrån det 
teoretiska perspektivet symbolisk interaktionism. Mead (1976) beskriver samspelet i 
relationen. Genom en tolkning av detta ses frivillighet inför det delade ansvaret lägga grunden 
för den kommunikation och integration som skapar en god stimulerande relation hos cheferna, 
vilket bekräftades av flera intervjupersoner med deras beskrivningar av den frivilliga 
ingången i samledarskapet. Detta har resulterat i ett positivt samspel med god 
kommunikation.  
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I resultat från vår studie berättade de intervjupersoner som arbetar i ett samledarskap, vilket 
definieras av Döös, Wilhelmson och Backström (2010) som en ledarskapsmodell där två 
chefer har en gemensam arbetsenhet samt är hierarkiskt likställda, att de frivilligt valt de 
kollegor de delar ledarskap med. Genom tolkning av symbolisk interaktionism beror valet av 
kollega på att de passar bra tillsammans och därav upplever känslan av liknande värderingar. 
Vårt resultat styrker detta genom två intervjupersoner som båda känt att de trivdes 
tillsammans och därav valde de att ingå i ett delat ledarskap tillsammans. De berättade att de 
tidigare var kollegor och därför medvetna om den andres grundläggande värderingar. Genom 
en tolkning av Mead (1976) förstås människor agera som de gör på grund av de tankar och 
värderingar som finns i det sociala nätverk de rör sig i. Intervjupersonerna som varit kollegor 
innan de valt att gå in i ett delat ledarskap har byggt sina grundläggande värderingar i ett 
tidigare gemensamt socialt nätverk, vilket förenklar deras väg in i samarbetet. 
Intervjupersonerna i vår studie pekade på att grundvärderingarna måste vara lika, vilket styrks 
av resultat från Döös och Wilhelmson (2003) som beskriver att gemensamma grundläggande 
värderingar är en av förutsättningarna för att ett delat ledarskap ska fungera. Tolkat utifrån 
Meads (1976) perspektiv på hur värdegrunden skapas i de relationer och nätverk människor 
befinner sig i, kan vi förutsätta att chefernas värdegrund, hos dem som inte tidigare varit 
kollegor, har formats i de olika tidigare nätverk de befunnit sig i. För att skapa en gemensam 
värdegrund krävs tid, vilket kan hänvisas till vårt resultat där en intervjuperson berättade att 
hon tillsammans med sin kollega var på en arbetsresa under en helg i början av deras 
samarbete vilken la grunden för en gemensam värdegrund eftersom de fick tid att lära känna 
varandra. 
 
Utifrån Meads (1976) tankar om att sociala interaktioner skapar medvetenhet, kan vi ur vårt 
resultat utläsa tendenser som pekar på att cheferna valt en partner för komplement, eftersom 
det kan vara fördelaktigt att personligheten är en total motsats. Detta ser vi i flera av de 
intervjuer vi genomfört där cheferna beskrev sin kollegas motsatta personlighet som givande 
och kompletterande. Vårt resultat visar att de chefer som valt varandra, vilket är de som 
arbetar i samledarskap, har valt en kollega som kompletterar utifrån både personlighet och 
kompetens, vilket framgår av att flera av intervjupersonerna berättade att de är bra på olika 
saker samt har olika intresseområden i verksamheten.   
 
Mead (1976) beskriver att kommunikation används som verktyg i relationer för att utveckla 
Jaget. Detta visar vår studie genom att intervjupersonerna beskrev hur kommunikationen 
påverkat deras personliga utveckling i chefsrollen. Tolkat av intervjupersonernas svar kan 
detta förstås som att delat ledarskap kan användas som en självutvecklande ledarskapsmodell. 
Medvetenhet och ökad kunskap ses utifrån Mead (1976) som ett önskvärt resultat av god 
kommunikation i en god relation. Resultat ses i vår studie där flera intervjupersoner beskrev 
att genom mycket samtal och feedback mellan cheferna har deras kunskap och medvetenhet 
ökat. Flera av intervjupersonerna betonade att det är viktigt att ha en god relation samt en 
öppen dialog för att lyckas med den ökade kunskapen i form av mer genomtänkta beslut. 
Precis som i en studie av Wilhelmson (2006) beskrivs vikten av feedback för att gynna den 
personliga utvecklingen i professionen samt utvecklingen av de beslut som tas i 
verksamheten. 
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Att vara ärlig, öppen och glad är egenskaper som vårt resultat lyfter fram som oerhört viktiga 
för den relation cheferna har i ett delat ledarskap. God relation resulterar inte minst i 
arbetsglädje, vilket precis som vår studie styrks av en studie av Döös och Wilhelmson (2003) 
samt en studie Konu och Viitanen (2008), där resultaten visar att arbetsuppgifterna blir lättare 
att hantera och arbetet ger mer glädje om kommunikation och relation har ett positivt samspel. 
Mead (1976) menar att självmedvetenhet utvecklas i samspel med andra människor och ger 
individen möjlighet att utvecklas. Utifrån det ser vi en stor möjlighet till utveckling hos chefer 
i en relation, i ett delat ledarskap där personligheterna kompletterar varandra. Vår analys av 
vårt resultat bekräftar att relationer skapar mening i ledarskapet samt stärker chefernas 
kunskap utifrån en ökad självmedvetenhet och styrka, i försök att vara en god förebild. 
 
I relationen hos chefsparen vi träffat finns en tydlig medvetenhet om den utveckling som skett 
i Självet hos cheferna. Intervjupersonerna beskrev att spegling i sin kollega samt genom den 
reflektion som sker mellan cheferna leder till en objektiv syn på sitt chefskap. Detta kan 
utifrån Mead (1976) förklara att människor skapar Självet, en objektiv syn på sig själv, genom 
att gå utanför sin egen kropp, sitt ego och se sig själv utifrån andras perspektiv, vilket beskrivs 
exempelvis genom flykt, då människa tvingas se sig själv uppifrån för att få en överblick över 
situationen. Detta lyfts fram av intervjupersonerna då de berättade att de tar till sig av sin 
kollegas tankar och motargument i de diskussioner som sker, exempelvis utifrån en 
intervjuperson som beskrev att kollegans eftertänksamhet i kombination med 
intervjupersonens impulsivitet resulterade i beslut som fick ett mer objektivt, övergripande 
kvalitetsvärde.  
 
Människor har en benägenhet att få andra att se saker på ett annat sätt i en relation som går ut 
på att förbättra och förändra, vilket cheferna gör i ett delat ledarskap. Lovelance, Manz och 
Alvez (2007) styrker detta i sin artikel, där de beskriver hur delat ledarskap, som modell, kan 
användas för att förbättra chefers arbetssituation. Artikeln beskriver den stress och det hårda 
arbetsklimat som många chefer upplever. Även en studie av Konu och Vittanen (2008) stärker 
bilden av att delat ledarskap är en stor påverkningsfaktor på chefers hälsa, då studien lyfter 
fram att den ledarskapsmodell som cheferna arbetar i, påverkar hur cheferna upplever sin 
arbetssituation. Resultat av vår studie visar att de chefer vi intervjuat upplever större 
tillfredsställelse i arbetssituationen genom att arbeta i delat ledarskap. Vårt resultat visar att i 
ett funktionellt delat ledarskap kan ledarskapsmodellen användas som viktig avlastning i 
situationer där den ena chefen har tyngre arbetsbelastning. 
 
Vår studie visar precis som studier av Wilhelmson (2006), Rosengen (2008) och Konu och 
Viitanen (2008) att ett lyckat delat ledarskap skapas utifrån kommunikation, lojalitet och 
förtroende. I de studier som gjorts av samledarskap betonas även vikten av att det delade 
ledarskapet bygger på frivillighet från cheferna i ledarskapsparet. De intervjupersoner i vår 
studie, som arbetar i samledarskap, berättade att de ser frivillighet som en förutsättning för att 
ett delat ledarskap ska fungera. Rollerna skapar förutsättningarna för hur kommande 
relationer och situationer kommer att bli. En av intervjupersonerna berättade att hon tidigare 
placerats i ett samledarskap som inte var frivilligt, hon tilldelades en roll. Enligt henne var 
detta en fruktansvärd arbetssituation. För att delat ledarskap ska fungera krävs att rollerna tas 



40 
 

frivilligt och inte tilldelas av exempel en högre chef. Detta stämmer inte överens med 
Goffmans (1990) perspektiv på roller som menar att de kan tas eller tilldelas.    

8.2 Vikten av kommunikation 
Mead (1976) presenterar att kommunikation och samspel krävs för att utveckla Jaget, vilket 
våra intervjupersoner beskrev genom att berätta att kommunikation ger dem respons som 
möjliggör utvecklingen av deras personlighet i det delade ledarskapet. Mead (1976) beskriver 
kommunikationens betydelse i form av att människor kan använda kommunikation och 
kroppsspråk för att uppnå känslor och effekter som gynnar den personliga viljan. Dessa tankar 
från Mead (1976) befäster en av intervjupersonernas rädsla för att cheferna i ett delat 
ledarskap börjar använda kommunikation som ett sätt att skapa ett överläge i relationen. 
Intervjupersonen gav ett exempel på hur detta skulle kunna ske, genom att en av kollegorna 
talar med medarbetarna bakom kollegans rygg. Detta ses även som en maktobalans enligt 
Foucault (1987) då kollegan skaffar sig ett övertag i maktförhållandet genom att ha större 
tillgång till information, vilket resulterar i en ojämn och instabil relation. Precis som 
intervjupersonen beskrev, att kommunikation används som ett maktverktyg, menar även 
Mead (1976) att människor använder kommunikation för att nå det stimuli som upplevs 
behagligt, då kommunikation kan används som ett vapen. Samma intervjuperson betonade att 
när cheferna väljer att använda kommunikationen för att förändra maktstrukturen kommer 
verksamheten i kläm, eftersom cheferna inte lägger fokus på att driva gemensamma frågor. 
Resultat av en studie från Döös mfl (2005) visar att missförstånd, dubbla budskap samt att 
saker faller mellan stolarna är effekter av ett misslyckat delat ledarskap.  
 
Utifrån Mead (1976) uttrycks kommunikation som den primära faktorn i den sociala 
ordningen, vilket vårt resultat befäster då våra intervjupersoner beskrev kommunikation som 
det viktigaste verktyget för att utveckla ett framgångsrikt delat ledarskap. Detta tar sig uttryck 
i att vår studies resultat visar att den relation chefer i ett delat ledarskap har måste bygga på 
ärlighet och tillit. Intervjupersonerna i vår studie framhöll att genom ärlighet och en öppen 
dialog skapas en möjlighet för ett växelspel av tankar och idéer. Wilhelmson (2006) och 
Rosengren (2008) presenterar resultat som visar på vikten av att använda en kritisk blick på 
den andre chefens arbete, vilket leder till att paret aktivt utvecklar relationen samt 
verksamheten. Flera intervjupersoner i vår studie framhöll att de upplever kollegans respons 
som god hjälp för att utveckla verksamheten. Intervjupersonerna i vår studie framställde 
samledarskap som en ledarskapsform där beslut tar längre tid att nå fram till på grund av den 
tid kommunikationen tar, samt all tid för reflektion. Däremot sa intervjupersonerna, 
verksamma i ett samledarskap, att när besluten väl är tagna är de genomarbetade och tydliga. 
Dock poängterade samledarskapscheferna att genom tillit till varandra kan snabba beslut tas 
utan långa diskussioner i de situationer då det är nödvändigt. En studie från Wilhelmson mfl 
(2006) visar att förtroende för varandras beslut är en förutsättning för ett fungerande delat 
ledarskap eftersom beslut ibland måste tas snabbt utan att cheferna hunnit diskutera 
situationen mellan sig.     
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Det positiva, utvecklande samspel som flera av intervjupersonerna i vår studie berättade att de 
eftersträvar, sker i den relation de har till varandra på grund av att de befinner sig i en specifik 
grupp, gruppen chefer. Detta förklarar Mead (1976) genom att tala om att den sociala grupp 
människan lever i har olika attityder. Existensen av ett samförstånd och samspel sker då 
människan antar gruppens attityd eftersom den stämmer överens med individens intressen. 
Chefer samspelar med chefer, eftersom de har samma eller liknande referensram, vilken drar 
dem till varandra. Vår studie visar att det finns en stark attraktion från intervjupersonerna till 
sina nära kollegor. Detta uttrycks genom att samtliga intervjupersoner pratade varmt om sin 
kollega samt bekräftade att de har liknande bakgrund och intressen.  
  
8.3 Rollernas betydelse 
Resultat av studien visar att cheferna upplever att det finns tydliga roller i det delade 
ledarskapet. Intervjupersonerna i samledarskap poängterade att så länge dessa rollfördelningar 
sker frivilligt och upplevs jämnt fördelade är det enbart positivt att ha olika roller. De chefer i 
studien, som arbetar i formen skuggledarskap och funktionellt delat ledarskap, framhävde inte 
vikten av att ständigt hålla varandra uppdaterade på vilka kontaker de tagit med medarbetarna, 
vilket grundar sig i att genom de här formerna av delat ledarskap blir rollerna mer uppdelade 
än vid det mer komplexa samledarskapet. De chefer som arbetar i samledarskap lyfte fram 
vikten av att ständigt uppdatera varandra med dagliga händelser. Dock ser de inget problem i 
detta utan finner denna uppdatering som kvalitets säkrande samt att det skapar en stark enad 
front, vilket bekräftas i studier av Wilhelmson mfl (2006) och Hoch (2012), där resultaten 
visar att två är starkare än en, tillsammans klarar vi allt.   
 
Precis som Goffman (1990) menar upplevs, av intervjupersonerna, roller som något positivt 
och kompletterande om de är balanserade och frivilliga. På en arbetsplats där ett, enligt 
Goffman (1990), skådespeleri utövas behövs olika rolluppsättningar för att arbetsuppgifter ska 
bli gjorda. De roller cheferna tagit på sig och det skådespeleri som sker på arbetsplatsen sker 
utifrån Goffmans (1990) rollteori på grund av den relation cheferna har till varandra. Flera av 
intervjupersonerna beskrev att rollfördelningen föll sig naturligt. En av intervjupersonerna 
berättade att de inte ens reflekterat över hur rollfördelningen skett utan det hade bara rullat 
på.  Cheferna bär alla på olika föreställningar om hur saker och ting ska vara och hemliga 
föreställningar om hur de skulle vilja få igenom sin vilja eller förändringar som kan gynna 
dem själva. Dessa föreställningar och drömmar beskriver Goffman (1990) att vi alla bär på 
mer eller mindre och när de kommer till ytan kan de skapa drama och röra om i tillvaron, 
vilket i sin tur kan leda till utveckling. Utveckling och förändring är två begrepp som är 
vanligt förekommande hos intervjupersonerna i vår studie, vilket visar på att Goffmans (1990) 
rollteori går att befästa inom relationen mellan cheferna i ett delat ledarskap.   
 
Döös och Wilhelmsons (2003) forskningsresultat visar att ett icke fungerade samarbete mellan 
två cheferna kan skapa otydliga roller. Otydliga roller eller ojämnt fördelade roller skapar lätt 
konflikter och irritation. Utifrån Rosengrens studie (2008) beror detta till stor del på dålig 
kommunikation, personalgrupper som stretar olika samt att personal får chans att spela ut 
cheferna mot varandra, vilket är lättare i en maktobalans eller i en chefsrelation som är skakig. 
Däremot ses ur vår studie enbart en positiv vinkling av de uppdelade rollerna, vilket beror på 
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att samtliga intervjupersoner beskrev att de har ett väl fungerande samarbete som grundar sig i 
en jämn rollfördelning. Intervjupersonerna i vår studie har alla belyst vikten av att ha olika 
roller med anledning av den avlastning som blir. Resultatet av vår studie påvisar även att olika 
roller förenklar kompletterings möjligheter mellan cheferna. Flera av intervjupersonerna 
framhävde att rollerna skapar ett arbetsutrymme eftersom medarbetarna vet vem de ska vända 
sig till i olika frågor. Vår studie visar att arbetsutrymmet som skapas kan användas av 
cheferna för att prioritera de viktigaste arbetsuppgifterna som engagerar mest, vilket beskrivs 
tydligt av flera intervjupersoner när de talade om glädjen de känner i att kunna ägna tid åt det 
som de är bäst på. I vår studie beskrev sig bland annat en chef som administrativt kunnig 
medan kollegan framhävde sig som personalinriktad. Utifrån Goffmans (1990) rollperspektiv 
med hänvisning till vår studie, beskrivs den uppdelade rollfördelningen knappast som en 
konflikt med skilda mål i åtanke, utan snarare som ett samspel mellan rollfigurerna, där de 
uppdelade arbetsuppgifterna resulterar i ett gemensamt uppnått mål. Utifrån vår studie ses 
engagemang i olika roller leda till ett välarbetat delat ledarskap med kompletterande 
rollsammansättningar. Cheferna i vår studie hjälps åt mot ett gemensamt mål.     
 
I vårt resultat ses rollerna uppdelade delvis utifrån den form av delat ledarskap som används. I 
skuggledarskap och funktionellt delat ledarskap beskrev intervjupersonerna att rollerna skapas 
formellt och på så sätt bli mer stabila än i ett samledarskap eftersom de formella rollerna 
grundar sig i chefernas arbetsbeskrivning. Intervjupersonerna beskrev att rollerna i ett 
samledarskap skapas informellt utifrån chefernas personlighet och intressen. Utifrån Meads 
(1976) perspektiv på ”den generaliserade andre”, tolkas samledarskapets rollåtaganden genom 
att cheferna ser sig passa för olika arbetsuppgifter, beroende på de attityder som existerar i 
den sociala grupp de tillhör, i detta fall chefsgruppen. Samtliga chefer i vårt resultat har 
erfarenhet av en naturlig rollfördelning. Dock visar forskning från Döös och Wilhelmson 
(2003) att samarbete i form av delat ledarskap kan leda till otydliga roller. Vi tolkar risken för 
otydliga roller med hjälp av Meads (1976) förklaring av att roller skapar känslan av mening 
och tillhörighet. Otydlig rollfördelning resulterar i avsaknad av tillhörighet till gruppen vilket 
ger ett sämre samarbete och en negativ spiral skapas. Denna negativa spiral ser vi som 
förklaring till det resultat vår studie påvisar genom en intervjuperson som beskrev en kollegas 
delade ledarskap där saker föll mellan stolarna, vilket resulterade i att samledarskapet avbröts. 
Prestigelöshet framställs i studier av Wilhelmson (2006), Konu och Viitanen (2008) samt 
Rosengren och Bondas (2010) som den egenskap hos cheferna som bäst motverkar 
rollproblematik. I vår studie lyfte samtliga chefer fram att det inte finns någon rollproblematik 
i deras ledarskapsrelation. Vår tolkning visar att det beror på att cheferna beskrev sig som 
prestigeslösa. 

8.4 Maktobalans och vikten av prestigeslöshet 
Resultat av vår studie visar att det finns risk för samarbetssvårigheter i ett delat ledarskap med 
formen samledarskap, där alla ansvarsposter delas lika. Denna risk kan utläsas i Rosengrens 
(2008) resultat där ett mer kritiskt perspektiv på samledarskap lyfts upp. Resultatet beskriver 
att det finns risk för konflikt som uppstår om chefernas grundvärderingar skiljer sig åt. Genom 
att använda ett teoretiskt perspektiv av Foucault (1987) analyserar vi konflikterna som en 
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följd av den maktobalans som eventuellt finns mellan kollegorna. Sådan maktobalans kan i 
vissa fall accepteras av kollegorna och behöver därför inte alltid leda till konflikt. I vår studie 
framhöll en intervjuperson att det kan vara avlastande om chefskollegan har mer kunskap och 
erfarenhet inom ett visst område. Två intervjupersoner beskrev att de har olika lång erfarenhet 
som chef i verksamheten, vilket utifrån Foucaults (1987) beskrivning av maktstrukturer är en 
maktobalans som kan leda till konflikt. Däremot beskrev intervjupersonerna själva olikheterna 
som givande och kompletterande. 
 
En intressant analys av vårt resultat är relationen mellan makt och kunskap eftersom 
intervjupersonerna bär på olika erfarenhet har de olika kunskapsområden. Relationen mellan 
makt och kunskap beskrivs av Foucault, enligt Nilsson (2008), sammankopplas hos 
människor och skapa sociala effekter. Resultatet av en intervju i studien visade på en tydlig 
maktobalans där, precis som Foucault (1987) menar, en part har större möjlighet att påverka 
beslut. Vår tolkning av situationen är att berörd person är omedveten om den maktobalans 
som råder, vilket även förtydligas genom Foucault (1987) som skriver att maktobalans kan 
vara osynlig för parterna i relationen. Dock kände vi tydligt, utifrån intervjupersonens sätt att 
beskriva relationen till sin kollega, att det fanns en maktobalans. Däremot finns inga tecken på 
att intervjupersonen tar skada av maktobalansen i relationen, vilket kan ha att göra med att 
obalansen antagligen beror på skillnader i erfarenhet och ålder. När vi talar om delat ledarskap 
kan dock maktobalans ställa till med problem, vilket bekräftas i en avhandling från Rosengren 
(2008), där chefer i ett delat ledarskap har beskrivit ett orosmoment, att cheferna blir 
utspelade mot varandra av personalen. Detta ses som en konsekvens av maktobalans. Studier 
av Döös och Wilhelmson (2003) styrker resultatet i vår studie genom att framhålla vikten av 
att vara prestigelös, för att få ett delat ledarskap att fungera. Prestigelöshet är ett begrepp som 
framkom av flera intervjupersoner när de beskrev hur de fick ledarskapsmodellen att fungera. 
Även i det intervjuresultat som vi har tolkat har en maktobalans enligt Foucault (1987), 
beskrev intervjupersonen prestigeslöshet inför kollegan. Detta kan förklaras genom Döös och 
Wilhelmsons (2003) studie, där de lyfter fram att prestigelöshet är anledningen till att 
kollegorna upplever en god relation, trots maktobalans. 
 
Utifrån Foucaults (1987) syn på disciplin och makt i relation till vår studies resultat, kan 
relationen mellan intervjupersonerna, vilka vi fann ha maktobalans, dock visa upplevd balans, 
om den chef som har disciplin och makt känner sig nöjd. Samtidigt kan den chef som är 
undergiven men trygg, luta sig mot sin kollega och acceptera maktstrukturen. Beskrivs 
däremot den undergivna chefen göra ett försök att ta makten och inte längre vara bekväm i 
underläget, kommer en upplevd maktobalans att infinna sig, vilken resulterar i konflikt att ta 
eller dela makt.   
 
Ur vår studies resultat framgår att flera intervjupersoner använder sin kollega som bollplank 
vid beslutsfattning. I ett samledarskap har cheferna en formellt hierarkiskt likställd position, 
vilket Döös, Wilhelmson & Backström (2010) lyfter fram i sin studie. Vårt resultat visar att 
som chef behöver du ibland ge vika för kollegan. Flera av intervjupersonerna i vår studie 
berättar att de ofta tar till sig sin kollegas tankar och idéer för att få ett vidgat perspektiv. Det 
styrks av Wilhelmsons (2006) studie, där chefer i samledarskap berättar att de alltid har en 
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kritisk blick på kollegans arbete för att verksamheten ska fortsätta att utvecklas utifrån 
chefsparens olika perspektiv. Precis som vår studie visar resultat från Döös och Wilhelmson 
(2003) att cheferna i ett delat ledarskap ser perspektivskillnaderna som en möjlighet till 
utveckling av både verksamheten och den egna yrkesrollen, genom att bolla idéer med 
varandra. Resultatet analyseras utifrån Foucaults (1987) syn på makt, vilken beskrivs som 
ständigt rörliga maktstrukturer, där chefers skilda kunskaper styr makten. Genom den 
rollfördelning som enligt Goffman (1990) sker då cheferna tar på sig olika ansvarsroller leder 
till att cheferna tar makten över olika områden. Makttagandet kan även ske som ett växelspel 
mellan att ta och ge makt, vilket utifrån tolkning av vårt resultat kan bero på ett givande och 
tagande mellan cheferna i ett delat ledarskap, då den ena chefen avstår sin idé för att bejaka 
kollegans, som i sin tur avstår sin idé på samma premisser. Tolkat av vårt resultat leder det här 
till att maktobalansen i det långa loppet planas ut. 
 
Delat ledarskap kan ses som ett komplement till ett mer traditionellt enmansledarskap (Döös, 
Wilhelmson & Backström 2010). Att tala om makt från ett delat ledarskap förvränger den, 
enligt Foucault (1994), Västerländska, negativa synen på makt genom att erbjuda ett nytt 
alternativ till maktstrukturer. Resultaten av vår studie visar att intervjupersonerna, som arbetar 
i ett samledarskap, trivs bra i sina yrkesroller där makten är delad. Vår studie visar även att 
cheferna i ett samledarskap trivs bättre i ett delat ledarskap, än i ett enmansledarskap. De 
berättar att de har roligare på arbetet samt att ledarskapsmodellen gett dem ökat mod i 
beslutsprocesser. Vårt resultat bekräftas i flera tidigare forskningsstudier kring delat ledarskap 
(Döös & Wilhelmson 2003; Döös mfl 2005; Wilhelmson mfl 2006; Rosengren 2008).  Döös 
och Wilhelmson (2003), Döös mfl (2005), Wilhelmson mfl (2006) samt Konu och Vittanen 
(2008) presenterar liknande resultat, vilka visar på en förbättrad arbetssituation för chefer i ett 
delat ledarskap, vilket även vår studie visar. Kan det bero på den förändrade maktstruktur som 
uppstår i ett delat ledarskap? Foucault (1994) betonar att västvärlden är i behov av nya 
maktstrukturer. Vi tolkar utifrån vårt resultat att delat ledarskap kan vara en del i 
maktstrukturernas förändringsprocess. De maktstukturer i den här studiens resultat, som visar 
på vikten av att vara jämnställd sin kollega, presenteras även i tidigare forskningsstudier av 
till exempel Döös mfl (2005). Vår studies resultat visar att cheferna har jämnt fördelade 
arbetsuppgifter, vilket upplevs av intervjupersonerna som en positiv maktstruktur. 
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9. Avslutande diskussion och slutsats 
I detta avsnitt kommer vi att presentera en avslutande diskussion kring våra frågeställningar, 
för att besvara studiens syfte. Vi avslutar med en personlig slutsats där en egen utveckling av 
Döös, Wilhelmson och Backströms (2010) tabell av uppgiftsperspektivet på olika former av 
delat ledarskap presenteras samt tankar kring eventuell framtida forskning. 
 
Genom analys av vårt resultat kan vi utläsa en till största del positiv bild av 
ledarskapsmodellen delat ledarskap. Cheferna i vår studie beskrev, trots erfarenhet från olika 
former av ledarskapsmodellen, en gemensam bild av hur feedback och samarbete får dem att 
fortsätta utvecklas som chefer. Dock skiljer sig synen utifrån vilken typ av delat ledarskap 
intervjupersonerna arbetar i. Cheferna i ett samledarskap beskrev delat ledarskap som en 
rolig, utvecklade och avlastande ledarskapsmodell. Trots att de berättade att 
ledarskapsmodellen är tidskrävande förtydligar alla fyra att de positiva effekterna överväger. 
Cheferna som arbetar i funktionellet delat ledarskap och skuggledarskap har en samstämmig 
bild av att samledarskap kan bli otydligt och rörigt. Däremot förespråkar de båda den form av 
delat ledarskap som de själva representerar, då de beskrev att ett skuggledarskap och 
funktionellt delat ledarskap ger tydliga rollfördelningar. Vår tolkning av den skilda syn som 
cheferna presenterade är, för att ingå i ett samledarskap med jämnställd maktbalans krävs 
prestigelöshet samt viljan att dela lika på ansvaret. Funktionellet delat ledarskap och 
skuggledarskap kan fungera som ett bra komplement till samledarskap där visst utrymme för 
prestige ges samtidigt som cheferna får den avlastning och feedback som det delade 
ledarskapet har som syfte. 
 
De hinder som vårt resultat visar på är framförallt att samledarskap är tidskrävande eftersom 
cheferna dagligen behöver uppdatera varandra om exempelvis vad de har sagt och gjort ute i 
verksamheterna. Den dagliga uppdateringen är nödvändig för att cheferna inte ska ge olika 
besked till medarbetarna eftersom det kan leda till otydlighet samt att medarbetarna går till 
den andre chefen, efter att fått nej hos den första. Vår studie visar, att när två chefer leder 
tillsammans i ett delat ledarskap, finns risk för att medarbetarna favoriserar, samt spelar ut 
cheferna mot varandra, vilket kan leda till meningsskiljaktighet och konflikter mellan 
cheferna. Vikten av att gå ut i verksamheten som en enad front lyftes tydligt fram hos våra 
intervjupersoner med betoning på att osämja och delade åsikter sköts på kontoret, utan 
medarbetare, för att sedan gå ut i verksamheten med en samspelad attityd. Vårt resultat visar 
på att maktstrukturerna inom skuggledarskap och funktionellt delat ledarskap är mer stabila 
än inom samledarskapet. De chefer vi intervjuat som arbetar inom ett skuggledarskap samt 
funktionellt delat ledarskap, framhöll att den maktstruktur som finns, är den de eftersträvar då 
de valt de här typerna av delat ledarskap, istället för den mer föränderliga maktbalans som 
finns inom samledarskapet. 
 
Utifrån vårt resultat ser vi tydligt framträdande faktorer i det delade ledarskapet som enligt 
våra intervjupersoner lett till framgång, både personligt men även yrkesmässigt. Den delade 
bild av det engagemang samt den arbetsglädje som ledarskapsmodellen delat ledarskap ger, 
resulterar i chefernas ärliga och tydliga kommunikation. Kommunikation belyses genom hela 
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vår studie som den mest framträdande framgångsfaktorn då den lägger grund för hur 
relationen cheferna emellan upplevs. Vår studie visar tydligt att samledarskap utifrån våra 
intervjupersoner bjuder in till stora kommunikationsmöjligheter med tid för eftertanke och 
reflektion. I det funktionellt delade ledarskapet samt skuggledarskapet framträder inte detta 
lika tydligt, dock inspireras de här ledarskapsmodellerna av samledarskapet, vilket visar på 
medvetenhet om kommunikationens vikt. En viktig framgångsfaktor som samtliga 
intervjupersoner framhöll, är den avlastning det delade ledarskapet ger. Inom samledarskapet 
beskrev cheferna avlastningen utifrån stöd vid svåra personalfrågor medan det funktionella 
delade ledarskapet istället framhöll avlastningen utifrån tillfälliga stödinsatser när den egna 
arbetsenheten är betungande. 
 
Gemenskap och arbetsglädje är två faktorer som samtliga av intervjupersonerna beskrev som 
resultat av delat ledarskap. Känslan av gemenskap i kombination med tryggheten att vara två 
tolkar vi som en känslomässig grund, vilken leder till ökad arbetsglädje hos alla de chefer vi 
träffat genom vår studie. Ordagrant beskrev flera av cheferna att de idag tycker att det är 
roligare att gå till jobbet på grund av sitt delade ledarskap eftersom de trivs så bra tillsammans 
med sin kollega, vilket också mynnar ut i ett bra samarbete och ökad reflektion. Denna goda 
relation baseras enligt intervjupersonerna på tillit och ärlighet. Detta beskrivs av de chefer 
som medverkat i vår studie, framförallt av de som arbetar i ett samledarskap, som en del i det 
prestigelösa förhållningsätt de har till varandra. Ett prestigelöst förhållningssätt resulterar 
enligt intervjupersonerna i en jämn rollfördelning och maktbalans. Genom analys av vårt 
intervjumaterial har vi dock sett delar som tyder på den maktobalans som Foucault (1987) 
beskriver, då chefer har olika lång erfarenhet. Samtidigt tolkar vi att maktstrukturerna i ett 
delat ledarskap ständigt är under förändring, genom den öppna dialog som cheferna för kring 
beslut och nya idéer. Här visar vårt resultat att kommunikation och lojalitet är viktiga faktorer 
för att inte maktstrukturerna ska leda till negativa konflikter mellan cheferna. Negativa 
konflikter mellan cheferna resulterar enligt intervjupersonerna i otydliga direktiv ut i 
verksamheterna, vilket även lyfts fram av intervjupersonerna som anledningen till att saker 
faller mellan stolarna. 
 
Vår studie visar tydligt att, tolkat utifrån intervjupersonernas erfarenheter, delat ledarskap lett 
till förbättrad arbetssituation med ökad arbetsglädje, samt upplevelser av tillhörighet och 
kompletterande kunskap. Den kompletterande kunskapen i relation till arbetsglädje resulterar 
i, utifrån vår studie, en framgångsrik ledarskapsmodell där det delade ledarskapet ger mer till 
chefernas yrkes-, men även personliga utveckling. I vår studie lyfte intervjupersonerna fram 
en starkt positiv vinkling av att dela på ansvaret samt kunskap där cheferna upplevde den 
avlastning som vi tolkat vara en välgörande följd av delat ledarskap som ledarskapsmodell. Vi 
ser denna följd som en viktig poäng med att införa ledarskapsmodellen i human service 
organisationer, där enmansledarskapet ofta beskrivs som belastande. Vår tolkning av 
förbättrad arbetssituation hos cheferna vi intervjuat stärks av alla våra intervjupersoners 
tankar och erfarenheter kring en förbättrad arbetssituation.   
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Efter att ha inspirerats av den tabell, skapad av Döös, Wilhelmson och Backström (2010), 
vilken vi presenterat i Definitionsavsnittet vill lyfta fram hur tabellen beskriver de variabler 
som resultatet av denna studie visar. Vi valde att presenterar variablerna ur låg eller hög 
prioritet eftersom det tydliggör de skillnader och likheter som finns mellan de fyra olika 
formerna av delat ledarskap. Låg och hög prioritet är även bra mått på vad det enligt vårt 
resultat krävs för att lyckas med de olika arbetsmodellerna.  

Tabell 2. Uppgiftsperspektiv på olika former av delat ledarskap.  
 

Hög eller låg prioritet Gemensamma värderingar 
Hög prioritet 

Gemensamma värderingar 
Låg prioritet 

Prestigeslöshet mellan kollegor 
Hög prioritet 

 

Samledarskap 

 

Funktionellt delat ledarskap 

Prestigeslöshet mellan kollegor 
Låg prioritet 

 

Skuggledarskap 

 

Matrisledarskap 

 
I samledarskap har både gemensamma värderingar och prestigelöshet mellan kollegor hög 
prioritet eftersom de båda cheferna både är hierarkiskt likställda samt arbetar mot samma 
personalgrupp, arbetsenhet. Här är det viktigt att cheferna har liknande värderingar och inte 
upplever ett behov av att vara bättre eller mer omtyckt än sin kollega i det delade ledarskapet.  
 
Skuggledarskap har hög prioritet på gemensamma värderingar eftersom det delade 
ledarskapet även här berör en och samma personalgrupp, arbetsenhet. Däremot har 
prestigeslöshet mellan kollegor låg prioritet eftersom de bägge kollegorna inte är hierarkiskt 
likställda. Här finns därmed ett utrymme för cheferna att utvecklas i egen riktning och kunna 
fokusera mer på sin egen utveckling och karriär.  
 
Funktionellt delat ledarskap har likt samledarskap två hierarkiskt likställda chefer, vilket 
resulterar i att vikten av prestigelöshet mellan kollegorna har hög prioritet. Däremot har 
gemensamma värderingar låg prioritet eftersom cheferna arbetar mot var sin personalgrupp, 
arbetsenhet.  
 
Eftersom vi inte har ett eget resultat som kan påvisa att matrisledarskap inte kräver hög 
prioritet av varken prestigelöshet mellan kollegorna eller gemenasamma värderingar är det 
ingenting som vi kan säkerställa. Dock kan vi med tanke på den definition av Döös, 
Wilhelmson och Backström (2010) som vi tidigare presenterat utgå från att ett 
matrisledarskap har lägre prioritet av de berörda faktorerna eftersom det är den mest 
separerade formen av delat ledarskap.  
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Vi har valt att inte använda oss av ett genusperspektiv i vår studie, på grund av att vi endast 
kom i kontakt med kvinnliga chefer och därför inte kan dra några egna slutsatser om ett 
genusperspektiv kan ha påverkat valet hos de chefer vi träffat att arbeta i ett delat ledarskap 
beror på deras kön. Vår urvalsgrupp är för liten för att dra slutsatser kring ett genusperspektiv. 
Genus är inte ett perspektiv som i stor utsträckning finns presenterat i forskning kring delat 
ledarskap. Endast två tidigare studier tar upp frågan om könsskillnader. Konu och Vittanens 
(2008) resultat beskriver fler kvinnor som positiva till delat ledarskap medan resultat från en 
studie av Döös mfl (2005) visar på att inga skillnader finns i andel kvinnor eller män som 
utövar delat ledarskap. Resultatet från denna studie visar till och med att det totalt är fler män 
än kvinnor som använder ledarskapsmodellen i Sverige. När de här två forskningsstudierna 
analyseras är det viktigt att som bakgrund känna till att studien av Döös mfl (2005) har 
studerat chefer inom alla branscher i Sverige, där män representerar en större del av cheferna, 
studien av Konu och Vittanen (2008) har studerat chefer på finska lasarett, där 
arbetsfördelningen mellan män och kvinnor kan se annorlunda ut. På grund av avsaknaden av 
genusrelaterad forskning inom delat ledarskap tycker vi att det hade varit ett spännande 
forskningsområde att studera vidare. 
 
Resultat av vår studie visar att samledarskap har ett behov av frivillighet samt fungerande 
personkemi. Flera av intervjupersonerna framhöll vikten av att kollegorna valt varandra. En 
tanke som dykt upp under vår studie är därför hur en eventuell nyrekrytering skulle se ut, där 
vi funderat kring om rekryteringen skulle behöva vara personlighetsinriktad mer än kunskaps- 
och utbildningsinriktad? Personlighetsinriktningen behövs för att den nya chefen ska matchas 
med den kvarvarande chefen. Hur skulle rollfördelningen och maktstrukturen se ut? Problem 
kan uppstå då den ena chefen sedan tidigare i det avslutade delade ledarskapet, haft roller som 
nu måste omfördelas. Maktobalans skulle kunna uppstå vid nyrekrytering eftersom den 
kvarvarande chefen har större kunskap och därför enligt Foucault (1987) större makt. Är båda 
cheferna tvungna att sluta tillsammans för att lämna plats åt ett nytt ledarskapspar för att 
undvika maktobalans? När vi har studerat tidigare forskning inom delat ledarskap har vi 
saknat frågeställningar kring detta, därför ser vi det som viktig forskning att utveckla.   
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

Frågorna har delat ledarskap som utgångspunkt. 

Bakgrundsfrågor 

• Inom vilken verksamhet arbetar du? 
• Hur lång erfarenhet har du av att arbeta som först linjen chef? 

Tema Ledarskap 

• Har du kommit i kontakt med arbetsmodellen delat ledarskap?  
 Om ja, på vilket sätt? 
 Under hur lång tid har du arbetat i modellen? 
  

• Kan du beskriva dina föreställningar och tankar kring begreppet delat ledarskap? 
• Vilka skillnader ser du mellan delat ledarskap och ett traditionellt enmansledarskap?  

Tema Makt  

• Tycker du att det skapas roller i ett delat ledarskap? 
 Om ja, vilka roller? 
 Vad tänker du kring dessa roller? 

• Kan du ge ett exempel på hur ni gör när ni ska ta ett beslut om någonting? 
• Hur fördelar ni arbetat mellan varandra?  
• Hur agerar du om du och den andre ledaren skulle vilja lösa en fråga på olika sätt?  
• Vem ser du helst bredvid dig i ett delat ledarskap? (Personlighet) 

 Varför? 
• Vilka egenskaper har du som gör att någon vill ha dig bredvid sig i ett delat ledarskap? 

Tema Relation 

• Hur skapas den bästa relationen mellan chefer i ett delat ledarskap? 
• Hur påverkar det delade ansvaret relationen mellan cheferna? 
• Hur agerar ni gentemot medarbetarna? 
• Vilken relation har ni till medarbetarna? 
• Vilken relation har ni till er chef? 
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Bilaga 2 
 

Informationsbrev    

Sektionen för hälsa och samhälle 

Socialt arbete – ledning och organisering 

VT – 14  

Hej! 

Vi är två studenter från programmet Socialt arbete – ledning och organisering vid högskolan i 
Halmstad. Under våren 2014 skriver vi vårt examensarbete kring begreppet delat ledarskap.  

Syfte med studien är att studera relationen mellan första linjen chefer inom vård och omsorg i ett delat 
ledarskap.  

Vi kommer att basera studien på frivilliga och anonyma intervjuer. Vid godkännande från dig som 
intervjuperson kommer intervjuerna att spelas in och transkriberas. Detta görs för att underlätta 
analysen av studierna samt för att säkerställa äktheten i vårt material. Materialet kommer att hanteras 
anonymt samt raderas när det inte längre behövs som stöd till resultatet av studien.  

Du som intervjuperson har alltid möjlighet att avbryta intervjun eller dra tillbaka ditt deltagande innan 
studien har publicerats.  

 

Tack för att du vill delta i vår studie! 

Tveka inte att höra av dig vid frågor!  

Fanny Bjuringer 0738-** ** ** 

Sofia Hedblom 0733-** ** ** 
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