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Abstract 

 

 

The purpose of our study is to investigate what difference a shared leadership can make in an 

organization. We also wanted to know how social work professionals describe shared 

leadership and how its changes and consequences work out in an organization. To be able to 

answer the purpose of this study, we decided to do a case study. The interviews are conducted 

in an social work organization. We have conducted a focus group interview with three 

employees, an interview with each of the two area managers having a shared leadership, an 

interview with the social manager, an interview with the operations manager and one with a 

politician. In this study we used both an abductive and a qualitative approach by doing six 

interviews. The conclusion of our study is that the implement of a shared leadership have many 

advantages for the organization-from the employees at the bottom to the politician at the top. 

The results show that it is not an easy task to perform a shared leadership. It takes two willingly 

people and a lot of characteristics to do it. We have learned that this type of leadership is not 

for all managers. Some managers want to run the show on their own. 
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Tack  

 
Vi vill rikta ett stort tack till samtliga intervjupersoner som tog sig tid att besvara våra frågor 

trots tidsbrist och mitt i juletid. Vi vill även tacka våra studiekamrater och handledare för god 

feedback till vårt arbete. Dessutom tackar vi våra vänner och familjer som har stöttat oss i den 

tuffa tid som uppsatsskrivandet innebär. 

 

Marina Elofsson & Michaela Berntsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

Innehållsförteckning 
 

1 Inledning 5 

1.1 Problembakgrund 6 

1.2 Problemformulering 7 

1.3 Syfte och frågeställningar 9 

1.4 Avgränsning 9 

1.5 Disposition 9 

2. Tidigare forskning 10 

3. Teori 13 

3.1 Systemteori 13 

4. Metod 16 

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats 16 

4.2 Abduktion 17 

4.3 Datainsamlingsmetod 17 

4.4 Urval 19 

4.5 Analysmetod 22 

4.6 Förförståelse och arbetsfördelning 23 

4.7 Studiens kvalité 23 

4.8 Etiska överväganden 24 

5 Resultat och analys 25 

5.1 Ansvar 25 

5.1.1 Implementering 25 

5.1.2 Ansvarsfördelning 27 

5.1.3 Krav 29 

5.2 Interaktion 31 

5.2.1 Kommunikation 31 

5.2.2 Det delade ledarskapets begränsningar och möjligheter 33 

5.2.3 Handledning som stöd 35 

5.3 Makt 36 

5.3.1 Prestige 36 

5.3.2 Chefsarbetet och ledarrollen 38 

6 Avslutande diskussion 40 

6.1 Resultatdiskussion 45 

6.2 Metoddiskussion 45 

6.3 Teoridiskussion 45 

6.4 Förslag till vidare forskning 45 

7 Referenser 46 



4 

8 Bilaga 1 Informationsbrev 49 

9 Bilaga 2 Intervjuguide 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

1 Inledning 

 

Under vår praktiktermin blev det tydligt att en ensam enhetschef inom socialt arbete har ett 

tufft uppdrag där förväntningarna är höga från medarbetarna likaväl som från högre chefer och 

politiker. Det märktes snabbt att det fanns brister i arbetsmiljön då chefen och dennes kollegor 

ofta menade att tiden inte räckte till, uppgifterna var för många och att det ofta lades till fler 

moment och fler ansvarsområden. Enhetscheferna sa ofta att de var överhopade med jobb och 

att de saknade stöttning i någon att prata med och bolla idéer med. 

 

I Visions socialchefsrapport (Magnusson 2016) framgår det att det har blivit svårare att 

rekrytera nya chefer. Där framgår det också att sex av tio verksamheter inte anser sig ha 

tillräckliga resurser för att kunna förebygga en ohälsosam arbetsbelastning. För att klara av 

verksamheten anses det finnas ett behov av att skapa en balans mellan de krav som ställs på 

cheferna och de resurser som finns, samt få till stånd en jämn personalsituation. Det efterlyses 

fler insatser från staten. Socialcheferna i rapporten önskade att staten tog ett bredare ansvar för 

bristerna i personalsituationen samt gjorde en rejäl satsning på lönerna (Magnusson 2016). I 

många av dagens organisationer finns en föreställning att chefskapet endast ska innefatta en 

ansvarig person. Ledarskapet anses fungera bäst med en ansvarig person. Detta är intressant då 

det samtidigt finns en vetskap om att chef- och ledarskapet kan vara en svår position att inneha 

och att det kan finnas många svårigheter att hantera varje dag. Det delade ledarskapet är ett 

exempel där ledarskapet organiseras på ett kollektivt sätt (Döös m.fl. 2018). 

 

Våra erfarenheter av chef- och ledarskapet kommer främst från praktiktermin fem på 

socionomprogrammet. Det var även då vi först kom i kontakt med delat ledarskap. Detta har vi 

nu valt att undersöka mer om. Främst för att få förståelse för hur det fungerar i en organisation 

med delat ledarskap men även vilka konsekvenser organisationen som kan bli i och med det 

delade ledarskapet. Vår studie fokuserar på att studera det delade ledarskapets betydelse på 

olika nivåer i en kommunal organisation. Vi har valt en äldreomsorg inom en socialtjänst som 

har delat ledarskap hos ett par enhetschefer.  
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1.1 Problembakgrund 

Chefer och medarbetare i Sveriges socialtjänst har en svår situation inom organisationen med 

stressrelaterad ohälsa, tuffa arbetsvillkor samt ett högt ohälsotal. Enligt Welander m.fl. (2017) 

upplever verksamma inom socialtjänsten att det finns brister i den psykosociala arbetsmiljön. 

Problemen är störst kring arbetsbelastning. 65 procent av kvinnliga socialsekreterare menar att 

de har upplevt att de har svårt att koppla bort tankarna från arbetet på sin fritid. 56 procent av 

de kvinnliga socialsekreterarna säger sig ha gått till sitt arbete vid två eller fler tillfällen det 

senaste året, då de egentligen borde ha stannat hemma på grund av sitt hälsotillstånd. 

I rapporten Första linjens chefer inom vård och omsorg från Arbetsmiljöverket (2018) där 113 

arbetsgivare har deltagit, har 99 procent fått till sig att vidta åtgärder då arbetsmiljön för 

cheferna på något sätt har varit bristfällig. Bakgrunden till rapporten var den ökade 

arbetsrelaterade ohälsan, främst bland kvinnor då det oftare är kvinnor som arbetar som första 

linjens chefer inom vården. I rapporten beskrivs det att chefer inom vården ofta har fler 

medarbetare än exempelvis tekniska förvaltningar och det är inte ovanligt att chefer inom 

vården känner att de inte kommer att orka arbeta på samma ställe till gällande pensionsålder. 

Hög arbetsbelastning och stress är två saker som är ofta förekommande i rapporten. Första 

linjens chefer menar i rapporten att de ofta saknar det stöd och den ledning de behöver för att 

kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt. Det ställs stora krav på att chefer ska kunna hantera 

många olika situationer i sina verksamheter. Det krävs då anpassade resurser så att 

arbetsbelastningen går att hantera. Rapporten visar att det är flertalet faktorer som anses vara 

risker för chefernas arbete. De saker som tas upp är tidspress, antalet medarbetare, 

personalomsättningen och rekrytering, den geografiska spridningen, chefernas nåbarhet, 

mängden e-post samt den fysiska arbetsmiljön. Rapporten visar samtidigt att enhetscheferna 

har regelbundna verksamhetsmöten tillsammans med sin egen chef när det behövs och att 

enhetscheferna får stöttning av sina kollegor (Arbetsmiljöverket 2018). 

Det finns flertalet utsagor om de svårigheter chefer möter dagligen i arbetslivet. Detta är inget 

konstigt då dagens enhetschefer ofta har en hög arbetsbelastning och förväntas räcka till på 

många områden. Döös & Wilhelmson (2003) tar upp en studie som involverade 400 chefer på 

olika nivåer. Den pekar på att chefer ofta upplever att det saknas ett stöd för att chefsrollen ska 

kännas bra. Det är ständigt hög intensitet på arbetsplatserna och belastningen anses större än 

de många timmars övertid cheferna behöver använda sig av. Uppdragen blir fler samtidigt som 

medarbetarna behöver chefen för att lösa olika situationer. Det tillkommer även att lösa 
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plötsligt uppkomna problem, samtidigt som alla vardagliga uppgifter ska fungera. För en chef 

kan ensamheten bli mer påtaglig då det förväntas att chefen ska kunna lösa allt själv. Det finns 

risk för sömnlösa nätter då det ofta inte finns någon att diskutera frågor och tankar med (Döös 

& Wilhelmson 2003). 

 

1.2 Problemformulering 

I Döös & Wilhelmson (2003) beskrivs det att alternativa arbetsformer sakta växer fram inom 

organisationer runt omkring i Sverige för att minska arbetsbelastningen, den stressrelaterade 

ohälsan och sjukskrivningar. Forskarna beskriver även att kunskapsläget kring det delade 

ledarskapet är ett fenomen som är otydligt i hur omfattande det är, hur ansvarsfördelningen ska 

vara uppbyggd, vilka förutsättningar det ska ha, hur resultaten inom verksamheterna ser ut, 

vilka konsekvenser det bär med sig samt hur dess arbetsutveckling kan se ut.  

 

Döös (2015) menar att det finns ett flertal olika exempel på hur ett delat ledarskap kan se ut 

men att ett traditionellt sådant definieras genom chefer som jobbar heltid, har samma 

chefsmandat och tillsammans delar samma ansvar, makt, auktoritet och även delade 

arbetsuppgifter. Cheferna leder tillsammans som jämlikar både för organisationens bästa samt 

för att utföra arbetsuppgifterna på bästa sätt. Ingen av cheferna är underlydande den andra i det 

delade ledarskapet.  

Döös (2015) uppger att det delade ledarskapet kan skapa problem då ledarna som delar på 

chefskapet inte kan släppa ifrån sig den makten som tilldelas vid ett ensamt ledarskap. Att ingå 

i ett delat ledarskap innebär att släppa på kontrollen, prestigen, ansvaret och känna tillit. 

 

 

Döös & Wilhelmson (2003) uppger att det sker förändringar i interaktionen då ett ledarskap 

delas. Från att vid ett ensamt ledarskap behöva förhålla sig till tre håll: uppåt, nedåt och till 

kollegorna, blir det nu ytterligare en relation som tillkommer. Detta är relationen mellan de 

cheferna som delar på ledarskapet. Denna relationen kan lätt bli otydlig och skapa en ovisshet 

för medarbetarna om vem de ska vända sig till. För cheferna som befinner sig ovanför paret 

som delar på ledarskapet kan det också upplevas som obekvämt att alltid behöva kommunicera 

med två till skillnad mot en. 
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Döös & Wilhelmson (2003) beskriver att ett problem kan vara då ledarna blir alltför 

sammansvetsade och har svårt för att involvera andra. Detta kan även göra att ledarparet blir 

så starka tillsammans att de har mer kontroll än deras chef vilket kan upplevas som hotfullt. 

 

Tommy Lundström (2015) är professor i socialt arbete vid Stockholms universitet. Han 

beskriver i sin artikel “Chefer och ledare i socialt arbete - Om hur ändrade organisatoriska 

villkor och nya ledarskapsteorier kan påverka yrkesrollen” ledarskapet inom socialt arbete som 

särskilt intressant, då det skiljer sig från andra verksamhetsfält. Inom socialt arbete måste 

ledarskapet dagligen hantera etiska frågor, vara en del i det systemiska perspektivet och 

samtidigt agera utifrån en deltagarstyrd och inkluderande ledarskapsstil. Döös och Wilhelmson 

(2003) betonar att det finns för lite svensk forskning och vetenskapliga diskussioner om delat 

ledarskap i socialt arbete. Det finns inte heller många akademiska eller empiriska läroböcker 

om ämnet. Forskning om ledarskap finns det gott om, likaså forskning i socialt arbete. Men 

kombinationen dessa emellan är mer sällsynt. Thylefors (2016) beskriver svårigheter i att få 

fram ledarskapets betydelse för effektiviteten i verksamheten. Hon ställer sig frågan om orsak 

och verkan. Ger ledaren god påverkan på verksamheten eller är det verksamheten som påverkar 

ledaren? 

Vår studie är en fallstudie som betraktar ett organisationsteoretiskt problem. I vårt fall är det 

sociala problemet det delade ledarskapets konsekvenser samt dess betydelse för en 

organisation. Studien är intressant då det delade ledarskapet får konsekvenser för 

organisationen och alla som arbetar i den. Enligt Bryman (2013) så är en fallstudie en detaljerad 

och mer ingående studie av ett enskilt fall. Vår undersökning lägger fokus på äldreomsorgen 

som ingår i socialtjänsten i en sydlig kommun i Sverige, där det finns enhetschefer som har 

delat ledarskap. Vi har valt denna typ av studie för att vi ska kunna få en intensiv studie av 

situationen i en organisation som har delat ledarskap. I studien kommer vi belysa hur ansvar, 

interaktion samt makt hanteras och kommer till uttryck med ett delat ledarskap i en 

organisation. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att undersöka hur det delade ledarskapet upplevs av berörda parter i 

organisationen. 

 

Frågeställningarna är följande: 

1. Vad är intentionen med att implementera delat ledarskap i en organisation inom socialt 

arbete? 

2. Hur beskrivs det delade ledarskapets interaktion av berörda parter? 

3. Hur beskriver organisationens berörda parter implementeringen av delat ledarskap? 

  

1.4 Avgränsning  

Vi var intresserade av att studera det delade ledarskapet. Dock fanns det många möjliga vägar 

att gå och vi valde att avgränsa vår studie till att undersöka det delade ledarskapet och hur det 

påverkar en organisation. Vi har valt en organisation inom socialt arbete där det arbetar 

mestadels kvinnor. Vi har dock valt att inte inta ett genusperspektiv då vi ansåg att det hade 

blivit en för stor undersökning som inte hade rymts inom ramen för vår uppsats. Vi har även 

valt att inte ta med vårdtagarnas perspektiv då de inte ingår i den del av linjeorganisationen 

som vi valt att studera. De berörda parter som ingår i vår studie är en politiker, en socialchef, 

en verksamhetschef, två enhetschefer samt tre medarbetare. 

 

Då vi har valt att undersöka en organisation som har delat ledarskap hos två chefer så  

förekommer både orden chef och ledare samt ledarskap vid tal om det delade ledarskapet. Detta 

har vi valt utifrån att det är ett ledarskap hos chefer som vi valt att studera.  

  

1.5 Disposition  

Uppsatsen beskriver orsaken till implementeringen av det delade ledarskapet samt dess verkan 

inom en social linjeorganisation. Vi har valt ett antal artiklar och rapporter som är kopplade till 

chefsrollens ansvar, makt och interaktion. Efter det presenteras den valda teorin som sedan 

följs av metodavsnittet. Resultat- och analysavsnittet är uppdelat utifrån de frågeställningar vi 

har beskrivit. Där berörs chefsrollens ansvar, makt och interaktion var för sig. Uppsatsen 
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avslutas med en diskussion där vi fokuserar på särskilt intressanta saker som framkommit under 

uppsatsens gång utifrån de frågeställningar vi valt och de svar våra informanter gett oss.  

 

2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenterar vi tidigare forskning som innefattar delat ledarskap inom socialt 

arbete. Vi anser att den är relevant för vår studie då det tas upp det delade ledarskapets 

komplexitet på olika sätt i socialt arbete. 

 

Lundström (2015) beskriver i sin forskning Chefer och ledare i socialt arbete att det finns 

mycket forskning om ledarskap, likaså finns det mycket forskning om socialt arbete. Dock 

saknas det svensk forskning om ledarskap i socialt arbete. Författaren syftar på forskning kring 

vad chefer i socialt arbete gör på sin arbetstid jämfört med vad de säger sig göra. Ledarskapet 

anses vara en relevant fråga för hur en organisation ska styras och hur personer i organisationen 

ska ledas. Lundström (2015) menar också att kunskapen en person har, ställer olika krav på 

personen som ledare. Exempelvis så kan en socionom som ledare få andra krav på sig än vad 

en sjuksköterska på ledarposition kanske får. Gränsen kan vara svårdragen vad gäller om en 

organisation ska ta in en professionell chef med annan bakgrund än socialt arbete eller en 

person med rätt bakgrund som har ledaregenskaper men inte chefsutbildning. 

Orvik, Dellve och Eriksson (2013) beskriver i sin forskning Organisatorisk hälsa och 

värdebaserat ledarskap om vårdens organisationsförändring de senaste åren. En ökad 

effektivitet och ökad produktivitet har varit prioriterad inom organisationen. Då det även har 

funnits besparingskrav har det gett konsekvenser för chefer, personal och vårdtagare. 

Exempelvis tidspress, osäkerhet samt känslan av att inte ha kontroll. Problematiken har 

tydliggjort att det finns ett behov av att tillämpa ett systemperspektiv inom vården. Ett sätt som 

gynnar samtliga delar i organisationen och alltså organisationen som helhet. 

Peters (2018) ställer sig frågande till ledarskapets egentliga mening. I Defining social work 

leadership beskriver han att ledarskapet befästs först när det resulterar i tillväxt och förändring, 

särskilt när människorna växer och förändras. Peters (2018) anser vidare att ingen kan bli en 

bra ledare inom socialt arbete om denna person inte har stöd från organisationen samt sina 

kollegor medan Lundgren (2015) i sin avhandling Ledarskap och psykosocial arbetsmiljö i 
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kommunal äldreomsorg menar att det är nödvändigt att ledarskapet anpassas efter de 

organisatoriska förutsättningar som finns, för att kunna uppnå mål och klara av framtida 

utmaningar. Ledarskapet är viktigt för att den psykosociala arbetsmiljön ska vara god för 

medarbetare och Lundgren tillägger att om organiseringen av verksamheten är tillräcklig och 

har en tydlig struktur blir det en mer attraktiv arbetsplats. 

 

I Delat ledarskap - en trend i vardande skriver Döös & Wilhelmson (2003) att delat ledarskap 

bland chefer är ett möjligt sätt att organisera ledarskap inom chefspositioner. Detta för att 

underlätta rekryteringar, dra ner på arbetsbördan och minska den stressrelaterade ohälsan. Det 

delade ledarskapet anses vara mer utbrett än vad som tidigare varit uttalat.  I Together as one: 

shared leadership between managers (Döös 2015) finns det flertalet olika former av delat 

ledarskap och lika många benämningar av det. Detta beskrivs även i Thylefors (2016). Döös 

(2015) menar att eftersom det delade ledarskapets definition fortfarande är oklar är det av stor 

vikt att organisationen som implementerar det delade ledarskapet är tydliga från början med 

hur ledarskapet som delas ska se ut utifrån ansvarsfördelning och struktur. Forskaren beskriver 

att personer som ska dela på ett ledarskap måste vara prestigelösa, känna tillit och ha 

gemensamma värderingar för att det delade ledarskapet ska vara hållbart. En annan fördel som 

beskrivs är att personerna som delar på ledarskapet är olika för att kunna utbyta kunskaper, 

erfarenheter och på så sätt få en bredare kompetens som leder till ett stabilare ledarskap. Döös 

& Wilhelmson (2003) uppger att det även finns organisatoriska egenskaper som förutsätter ett 

hållbart delat ledarskap. Några exempel på detta kan vara att ledarna bör rekryteras och avgå 

ihop, det delade ledarskapet ska inte kunna bli ensamt igen, en jämvikt i ansvar och 

arbetsfördelning samt att ledarna delar kontor så att där alltid finns en kontinuerlig 

kommunikation. Döös m.fl (2018) forskningsrapport The shared principalship: invitation at 

the top visar att när ett delat ledarskap inte fungerar beror detta oftast på att det finns problem 

med kommunikationen, tilliten till varandra samt att cheferna är oeniga. Detta leder oftast till 

att medarbetarna förlorar förtroendet och kan även leda till att de spelar ut cheferna mot 

varandra. 

I Döös m.fl beskrivs det att oavsett hur chefer har organiserat sitt delade ledarskap så har 

samtliga av de intervjuade cheferna pekat på en lättnad, då de inte har känt sig ensamma i 

arbetet. Bördorna har blivit hanterbara samtidigt som deras idéer har haft tid att utvecklas. 

Welander m.fl (2017) beskriver i Stressrelaterad ohälsa och arbetstrivsel hos medarbetare och 
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chefer i socialtjänsten att den närmaste arbetsledarens stöd är av stor betydelse för att 

medarbetaren ska kunna hantera sina arbetsuppgifter och därmed reducera den stress som 

relaterar till arbetet. Att ha två ledare i stället för en kan göra att detta stödet ökar för 

medarbetarna. Döös och Wilhelmson (2003) bekräftar vikten av stöd för att kunna hantera sin 

uppgift som chef. Stöd i att kunna utveckla både sig själv och sina anställdas kompetens och 

karriär, krishantering, att kunna planera samtal, utföra bra rekryteringar men även stöd i att 

kunna vara en bra ledare vid etnisk mångfald. 

 

Welander m.fl (2017) menar i sin forskning att även personalorientering är av stor vikt. De 

menar att organisationen har intresse för att personalen mår bra och jobbar utifrån att de värnar 

om sin personal så att de stannar kvar på sin arbetsplats. Döös & Wilhelmson (2003) beskriver 

att det delade ledarskapet även kan innebära att ledarna får större press på sig att de ska vara 

högpresterande och ha nöjdare medarbetare då deras tillgänglighet och stöd anses vara större 

än vid ett ensamt ledarskap. I Hållbart ledarskap i komplexa organisationer och verksamheter 

belyser Mellner och Aronsson (2018) den komplexitet som växer då fler aktörer vill påverka 

arbetet i organisationen på olika nivåer. Allt från brukare, anhöriga och personal till 

administratörer, specialister, chefer och politiker. Den byråkratiska ordningen ska arbeta sida 

vid sida med nya organisationsformer och styrningsideal. Samtidigt får första linjens chefer ett 

större ansvar över ekonomi, medarbetare och verksamhet.  

I Döös (2015) beskrivs det ökade kravet på att en chef även ska besitta ledarskapsförmågor för 

att ett delat ledarskap ska vara hållbart. Detta bekräftar även Döös & Wilhelmson (2003) som 

menar att de personer som delar på ett ledarskap måste kunna släppa ifrån sig den makten som 

det innebär att vara ensam chef, kunna samarbeta och även ha förmågan att leda väg för 

människor. Döös & Wilhelmson (2003) definierar en chef som en person som ansvarar för 

ekonomi, förvaltar system, sköter administration, företräder organisationen samt förväntas att 

leva upp till lagar inom arbetsrätten. En ledare definieras som en vägledare som inspirerar 

människor att medverka för att göra det bästa för verksamheten. 

 

Presenterad forskning tar upp rådande problematik inom ledarskap, så som hög 

arbetsbelastning och rekryteringssvårigheter. Forskningen visar även ett ökande intresse för 

alternativa ledarskapsformer för att få ökad arbetstrivsel och bättre arbetsvillkor i 

verksamheterna. Med denna studie vill vi rikta uppmärksamhet mot enhetschefer i socialt 
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arbete som har delat ledarskap. Enhetschefernas situation bidrar till klimatet i organisationen 

de befinner sig i. Om organisationen visar ett stabilt och tryggt ledarskap, kan detta bidra till 

att arbetssituationen blir mer hållbar. Med vår undersökning vill vi bidra till ökad kunskap om 

vad ett delat ledarskap kan innebära för en organisation samt vetskap om vilka utmaningar ett 

delat ledarskap kan ställas inför. 

 

3. Teori 

Vi har valt en teori som kan tillföra förståelse för organisationens arbete samt dess aktörers 

betydelse för varandra. Vi är intresserade av att se på det delade ledarskapet utifrån olika 

nivåerna i en organisation. 

  

3.1 Systemteori 

Systemperspektivet är en central del av det sociala arbetet då det lägger vikt på arbetets sociala 

fokus. Socialt arbete anses vara fokuserat på att tillföra en mer effektiv social ordning hellre än 

stora sociala förändringar. Det sociala arbetet på individnivå handlar om att få individerna att 

passa in i den sociala ordningen. Individerna är en del av ett system och systemet är en del av 

andra system. Systemen är komplexa och samverkar och påverkar varandra på olika sätt. 

Exempelvis så är en individ en del av en familj, som är en del av en släkt som i sin tur är en del 

av ett samhälle (Payne 2015). 

 

Öquist (2018) beskriver att ett systemiskt tänkande innebär att världen ses som strukturer, 

ordning, form och mönster. Dessa strukturer är inte lätta att påverka då bestämmande faktorer 

ofta är okända. Han menar att det inte är delarna själva utan samspelet mellan dem som är det 

centrala. Alla nivåerna i en organisation är beroende av att samspelet mellan dem ska fungera. 

Ett system kan jämföras med den mänskliga hjärnan. Han menar att systemet liksom hjärnan 

måste arbeta och få möjlighet att utvecklas för att kunna bli kraftfullare. Samtidigt är det viktigt 

att systemets alla delar har en fungerande koppling som interagerar med varandra.  

 

Systemteori i socialt arbete har inte fokus på endast individen utan på kringliggande saker som 
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kollegor, medarbetare och organisationen. Enligt Öquist (2018) bör organisationer fatta beslut 

på den nivå och av de medarbetare som har den relevanta kunskapen för uppgiften. Kunskapen 

kan finnas på flertalet ställen i en organisation, vilket även ger en större flexibilitet vid 

hantering av problem. Öquist (ibid) anser att en ensam ledare har en omöjlig uppgift att ha 

kunskap om allt som krävs för att ta ett beslut som är rätt varje gång. Den högre ledningen 

delegerar ner uppgifter till dem som har den rätta kunskapen och den högre ledningen har 

istället som uppgift att omvärldsbevaka samt ta långsiktiga och strategiska beslut. 

 

En av de viktigaste delar i ett systemteoretiskt ledarskap är enligt Öquist (2018) främst 

vetskapen om kopplingen mellan systemets olika delar. Att vara närvarande som ledare är en 

av de mest centrala delarna i teorin samt i ledarskapet. Genom att finnas tillgänglig bland sina 

medarbetare och i organisationen ökar förståelsen för arbetet, kommunikationen förbättras 

samt främjas den kreativa utvecklingen. En ledare med systemtänk ser också till att skapa nya 

möjligheter för kommunikation och idéspridning genom att skapa förutsättningar för nya 

konstellationer och mötesplatser för sina medarbetare. Vidare behöver även medarbetare känna 

ansvar och att de har befogenheter för nytänkande. I en organisation finns det många människor 

på olika nivåer som har erfarenheter och besitter kunskaper som behöver tas tillvara. Öquist 

(2018) menar att det är samspelet mellan människor som är drivkraften i organisationen. En 

ledare är mer som en katalysator som har ansvaret för verksamhetens mål samt medarbetarnas 

hälsa. Ledaren blir mer hörd genom personligt tilltal än genom massutskick i pappersform eller 

mail. 

 

Öquist (2018) anser att för att organisationen ska fungera optimalt ska det finnas 

självständighet och frihet på systemets samtliga nivåer samtidigt som effektiviteten blir hög för 

systemet som helhet. För att detta ska fungera bör systemets delar vara engagerade i 

organisationens mål. Varje del av systemet ska arbeta som en egen organisatorisk del och ledas 

för att nå organisationens mål. Om systemets delar har handlingsutrymme för självorganisation 

aktiveras medarbetarnas engagemang, intresset för nya idéer samt ansvarstagande för att 

resultaten blir goda.  

 

Öquist (2018) beskriver systemteorins feedback som en stabilisator i en organisation. Den 

negativa feedbacken används som styrfunktion för att korrigera systemet om det inte fungerar 

som det ska medan den positiva feedbacken används för att accelerera en förändringsprocess. 
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Om den positiva feedbacken används för att lära, ska feedbacken vara kontinuerlig och vara 

fokuserad på själva uppgiften och inte individen. Om en ledare istället är intresserad av att få 

makt i en organisation kan det ses som jämviktsrubbande. Denna avvikelse fortsätter tills 

medarbetarna “tar ner personen på jorden”. Först då kan organisationen återkomma till den 

vanliga ordningen. Detta kallas jämviktåterställande. Ett annat alternativ är att använda 

händelsen som en möjlighet att inför en ny ordning i organisationen, med större öppenhet och 

transparens. Balansen behöver alltså rubbas något för att få in nya alternativ. Samma sak gäller 

då ledaren uppvisar attityd inför misslyckanden. Är det okej med misslyckande så ökar intresset 

för att prova nya saker. Det är alltså viktigt att som ledare få med sig sina medarbetare. 

Svårigheten i att få med sig medarbetare är att alla är olika. Det finns de som vill ha 

regelbundenhet och trygghet och andra som vill ha flexibilitet och frihet (Öquist 2018). 

 

Ledarnas attityd till förändring har betydelse för hur verksamheten fungerar. Om ledarskapet 

utgörs av pessimism och ytterst säkerhetstänkande så kommer verksamheten hållas utanför 

osäkra situationer och utgöras av det säkra före det osäkra, fail-safe-strategi. Omvänt (safe-fail) 

så vill ett optimistiskt ledarskap leda verksamheten till förändring och möjlig variation. På detta 

sätt skapas en beredskap och flexibilitet för att möta förändring och plötsliga situationer. Även 

nya rutiner och strukturer kommer att bemötas på ett lugnare sätt om ledarna har förberett sina 

medarbetare på att förändringar kan komma och att det finns en planerad oordning, där plötsliga 

saker sker. Det är även upp till ledarna upp en positiv attityd inför misslyckanden. Det leder 

till att medarbetarna kommer att vara mer intresserade av att prova nya saker (Öquist 2018). 

 

En ledare måste enligt Öquist (2018) kunna sätta och upprätthålla gränser. Gränserna bör vara 

få men tydliga. Gränser mellan systemets delar kan vara svåra att hantera. Dessa är viktiga att 

hålla isär samtidigt som ny kunskap ska tas tillvara och användas i den egna gruppen. 

Svårigheter kan uppstå i socialt arbete då en ny chef umgås med tidigare kollegor på annan 

nivå i systemet och använder sina behörigheter på ett felaktigt sätt. Svårigheten för en 

mellanchef är att hantera lojaliteten till medarbetarna på golvet och lojaliteten till sin egen chef. 

Ett sätt att hantera detta är att diskutera det med andra mellanchefer eller kontakter utanför 

arbetsplatsen, menar Öquist (ibid). 

 

Ledarens kommunikation är en viktig del i systemet. Öquist (2018) beskriver att 

kommunikationen har flera viktiga delar. Språket, kroppsspråket, att ta sig tid att lyssna, 

kalibrering (ställa in verksamheten rätt) samt tillit och förtroende. Samtliga delar utgör en grund 
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för att systemet ska fungera.  

 

Denna studie undersöker om det blir förändringar i en organisation när ledarskapet delas. Vi 

kan se att systemteorin kan appliceras på ett delat ledarskap i en organisation inom socialt 

arbete. Det delade ledarskapet är en viktigt del i det organisatoriska systemet och det är denna 

nivå vi har valt att undersöka konsekvenserna av. Systemteorin fokuserar på samspelet mellan 

systemet olika delar och att alla delar behöver fungera bra för att organisationen ska kunna 

fungera bra. I texten presenteras dessa delar: medarbetare, de delande cheferna, 

verksamhetschefen, socialchefen samt politiker. Teorin anser att det krävs en flexibilitet i en 

organisation som kan bidra till att olika kunskaper i organisationen används på ett effektivt sätt. 

För att organisationen ska fungera behövs en stabilisator i form av feedback som kan återställa 

oordning eller skapa förändring. Samspelet mellan de delande cheferna samt organisationens 

andra nivåer och dess människor är organisationens drivkraft vilket gör att kommunikationen 

dem emellan är essential.  

 

4. Metod 

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Thomassen (2007) menar att ordet hermeneutik härstammar från det grekiska ordet 

hermeneuein som betyder ”tolka”. Hermeneutiken innefattar en samling av teorier där just 

förståelsen och tolkningen av språket är av vikt. Språket kan tolkas både grammatiskt, genom 

det som är givet objektivt samt psykologiskt, där det personliga bruket av språket står i fokus. 

Den som tolkar ska alltså kunna förstå både strukturerna i språket som talas eller skrivs samt 

hur språket yttrar sig utifrån den talandes personliga tankemönster och uppsåt. 

Humanvetenskapen handlar just om att kunna förstå människors liv såsom det visar sig i en 

mängd olika former av uttryck (Thomassen 2007).  

 

En hermeneutisk ansats i vår uppsats bidrar med möjligheten att tolka våra intervjupersoners 

språk. Syftet med vår studie var att få en förståelse för det delade ledarskapets konsekvenser 

på en organisations alla nivåer. Vi har valt hermeneutiken som vetenskapsteoretisk ansats då 

vi ansåg att det var viktigt att få med intervjupersonernas beskrivningar och uppfattningar av 

studiens ämne. 
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4.2 Abduktion 

Vi har valt att förhålla oss abduktivt i vår uppsats då vi vill att både teori och empiri ska leda 

det analytiska arbetet. Abduktion innebär att allt det vetenskapliga tänkandet grundar sig i 

observationer. Genom observationer stöter forskaren på ett antal överraskande fenomen, som i 

sin tur uppbringar en fråga. Denna frågan ger ett problem som sedan måste lösas genom att 

analysera vad som är orsaken till problemet samt hur det ser ut. Detta frambringar sedan ett 

flertal antaganden eller hypoteser. Därefter görs en undersökning om dessa antaganden är 

sanningsenliga, vilket empiri får utvisa. Den abduktiva ansatsen innehåller både en induktiv 

(observationer och erfarenheter) samt en deduktiv ansats (undersökning om empiri bistår 

antaganden eller inte). Då en abduktiv ansats används söker forskaren efter rimliga tolkningar 

och redogörelser. Abduktion ger därav en ömsesidig påverkan mellan teori och empiri, där 

alltså ingen föregår den andra (Jacobsen 2017). Svensson (2014) förklarar abduktion genom 

att mena att den empiriska forskningen växlar mellan induktion och deduktion.  

Den generella teorin har hjälp oss att undersöka vårt valda forskningsproblem. Våra 

undersökningar har i sin tur hjälpt oss att justera och specificera teorin. Vi har alltså pendlat 

mellan teori och empiri och låtit vår förståelse växa fram successivt under studiens gång.  

  

4.3 Datainsamlingsmetod 

Här beskrivs valet av metod och varför vi har valt den kvalitativa metoden som 

datainsamlingsmetod i vår forskning. 

  

4.3.1 Kvalitativa intervjuer 

För att få en djupare förståelse om delat ledarskap på den organisation som vi har undersökt, 

har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer samt en fokusgruppsintervju där båda är 

semistrukturerade. Miller & Glassner (2011) menar att kvalitativa intervjuer är till för att ta 

reda på vad som hände och varför . Jönsson (2010) anser att de mest intressanta frågorna i en 

studie är när, var, hur och varför. Dessa frågor har vi haft användning för under intervjuerna 

och analysen för att besvara våra frågeställningar. Kvalitativa intervjuer valdes i vår studie för 
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att kunna se helheten utifrån ett systemteoretiskt perspektiv där alla nivåer är av betydelse och 

hur dessa påverkar varandra. Dessa nivåer innefattar medarbetare, enhetschefer, 

verksamhetschef, socialchefen samt en politiker. Intervjuer har skett genom inspelning och 

därefter transkribering. Detta för att enklare kunna få med all information men även för att vid 

intervjuerna i fokusgrupp, lättare förstå och veta vem som sagt vad. Bryman (2013) uppger att 

en annan fördel med inspelning är även möjligheten att inte bara veta vem som sagt vad utan 

även hur det sägs genom att kunna höra tonläge och språkbruk. 

  

En fördel med att spela in intervjun är att få möjlighet att höra sina misstag och höra hur 

frågorna ställs, vilket har varit lärande för oss under intervjuerna. En nackdel med inspelning 

är att det är tidskrävande att spola fram och tillbaka för att leta upp en viss sekvens under                                                                                                            

intervjun. Detta medger även Trost (2010). Intervjuerna ska genom intervjupersonernas 

erfarenheter framhålla en uppfattning kring ämnet (Kvale 2009). Den kvalitativa intervjun har 

gett en förståelse för de personer som intervjuats och deras synvinkel på det sociala problem 

som har beforskats.  Thomassen (2007) menar att genom att få förståelse för något fås även en 

begriplighet om meningens innehåll medan Trost (2010) beskriver den kvalitativa intervjun 

som ett bra redskap då personen som intervjuar är ute efter omfattande och komplexa svar 

genom tydliga och simpla frågor.                                                                                      

  

4.3.2. Semistrukturerade intervjuer 

En semistrukturerad intervju innebär att intervjufrågorna är strukturerade mer allmänt i form 

av ett frågeschema eller en så kallad intervjuguide. Bryman (2013) beskriver att en 

intervjuguide ska förberedas väl genom att strukturera upp frågorna utifrån de olika teman som 

är valda men att det är bra att ändå ha i åtanke att ordningen på frågorna kan komma att ändras 

under intervjuns gång.  Han menar även att frågorna ska vara utformade på ett sätt som gör att 

de blir lätta att svara på och ska inte heller vara ledande. Intervjuguiden ska vara lättbegriplig 

och innehålla ett språk som intervjupersonen förstår. Bryman förklarar att det är bra att 

inledningsvis ta reda på generell fakta om intervjupersonens bakgrund för att skapa relation 

och ett sammanhang. Han uppger även att det har betydelse att vara bekant med omgivningen 

där personen som intervjuas arbetar för att lättare kunna förstå och tolka det personen beskriver. 

Det är mer givande att utföra intervjun på en plats utan oljud och där ingen kan störa eller höra 

vad som sägs. 
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Vårt val av semistrukturerad intervju anser vi vara väl motiverad då vi ville ha en mer 

djupgående intervju där vi kunde ställa följdfrågor och konversationen blev mer öppen och 

flexibel. Den semistrukturerade intervjun gav oss möjlighet att ställa viktiga följdfrågor där det 

behövdes under intervjuerna. Vid en annan form av intervjuer hade det inte varit möjligt, vilket 

inte hade gett oss en lika djupgående undersökning, vilket hade påverkat vårt resultat till det 

sämre.  Bryman (2013) menar att detta gör att personen som blir intervjuad själv kan formulera 

svaren vilket ger ett större djup i intervjun och informationen kring intervjupersonernas 

uppfattning om forskningsområdet blir mer utförlig. 

  

4.3.3. Fokusgruppsintervju 

Att intervjua med en fokusgruppsmetod innebär att flera personer intervjuas på samma gång 

där frågorna är väl avgränsade och fokus ligger på att få en förståelse kring hur de utvalda 

personerna samspelar och resonerar kring det utvalda diskussions området (Wilkinson 2011). 

Vi har valt fokusgruppsintervju för att de tre medarbetarnas åsikter och synsätt bättre ska 

komma fram. Denna teknik gör det lättare för personen som intervjuar att få en förståelse för 

hur de som intervjuas tänker och tycker. En fokusgruppsintervju ger även deltagarna en 

möjlighet att bolla åsikter med varandra och informationen blir på så sätt mer fördjupad, vilket 

även Bryman (2013) uppger. 

  

4.4 Urval 

I detta avsnitt beskrivs den valda urvalsmetoden samt hur urvalet av organisation och 

intervjupersoner har gått till. 

  

4.4.1. Fallstudie 

Vi har valt att göra en fallstudie då det tillför djup till vår undersökning. I fallstudien ingår en 

organisation som bedriver socialt arbete i form av äldreomsorg. Vi har intervjuat personer på 

organisationens samtliga professionella nivåer: tre medarbetare och deras delande chefer samt 
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verksamhetschef, socialchef samt politiker. Bryman (2013) beskriver att en fallstudie är en 

detaljerad studie av ett särskilt fall. Fallstudien fokuserar på den komplexitet och särskildhet 

som fallet uppvisar. Bryman menar att ett fall oftast är en särskild plats. I vårt fall är det en 

organisation inom socialt arbete som har ett delat ledarskap som vi önskade studera. Vi valde 

en mindre linjeorganisation i en liten sydlig kommun där delat ledarskap var en del av ett 

implementerat arbetssätt för ett par av cheferna på mellanchefsnivå. Med en fallstudie har vi 

tänkt belysa det delade ledarskapets konsekvenser för organisationens samtliga nivåer. 

 

4.4.2. Den valda organisationen 

Vi har valt att göra en studie i en socialtjänst i en mindre kommun i Sverige. Denna kommunala 

organisation befinner sig i en liten kommun i södra Sverige. Detta är ett bekvämlighetsurval då 

vi hade tidigare kännedom om organisationen och att det fanns delat ledarskap inom 

organisationen. Vår kännedom om organisationen gjorde att vi lättare kunde få tag på 

intervjupersoner på alla nivåer. Vi anser att kommunens storlek kan ha haft inverkan på 

samtliga intervjupersoners kunskap om det delade ledarskapet bland cheferna. Det är en 

snabbare beslutsgång och samtliga intervjupersoner känner till varandra. I en större 

organisation är det osäkert om samtliga professioners kännedom om det delade ledarskapet 

hade varit lika stort. 

 

Den studie vi har genomfört utgör samtliga nivåer i en människobehandlande organisation. 

Medverkar gör tre medarbetare, de två delande enhetscheferna, en verksamhetschef, en 

socialchef och en politiker. Vår ambition var att ha med samtliga nivåer för att få allas 

perspektiv på det delade ledarskapet.                                                                                                         

  

4.4.3. Urvalsmetod 

Vi har valt en målinriktad urvalsmetod för att kunna få fram ett bra underlag för vår analys. 

Bryman (2013) menar att urvalsmetoden är målinriktad då de utvalda intervjupersonerna är av 

betydelse för forskningsområdet och jobbar inom den utvalda organisationen. För att få 

medarbetarperspektivet har vi valt att göra en fokusgruppsintervju där tre medarbetare vars 
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chefer har delat ledarskap, gemensamt kommer att intervjuas och besvara ett antal i förväg 

utformade diskussionsfrågor. De tre medarbetarna har valts ut genom att skicka ut en muntlig 

intressefråga. I studien har vi valt att intervjua de två enhetscheferna som delar på ledarskapet 

samt är chefer för de medarbetare som deltog i fokusgruppsintervjuer. Detta för att få 

enhetschefernas perspektiv på hur de upplever att det delade ledarskapet har påverkat 

organisationens nivåer. 

  

Verksamhetschefen samt socialchefen inom organisationen har intervjuats för att få deras 

perspektiv på det delade ledarskapet. Dessa intervjuer har gjorts för att ta reda på varför det 

delade ledarskapet implementeras samt om implementeringen gav det resultat de hoppats på. 

För att även få en politisk synpunkt på vårt valda område har vi intervjuat en politiker inom 

den utvalda organisationen.  

 

Urvalet är även gjort utifrån att det är en linje i en organisation vi valt att studera. För att få 

kunskap om det delade ledarskapet fungerar och hur det påverkar samtliga nivåer i 

organisationen samt hur nivåerna interagerar med varandra. Därför behövde vi intervjua 

personer på samtliga nivåer i organisationen. 

  

4.4.4. Intervjuprocess 

Vi har utfört sammanlagt sex kvalitativa intervjuer. 

● En semistrukturerad intervju med den ena av enhetscheferna i det delade ledarskapet 

● En semistrukturerad intervju med den andra enhetschefen i det delade ledarskapet 

● En fokusgruppsintervju med tre av enhetschefernas medarbetare 

● En semistrukturerad intervju med verksamhetschefen 

● En semistrukturerad intervju med socialchefen 

● En semistrukturerad intervju med en politiker 

 

För att komma i kontakt med samtliga intervjupersoner valde vi att kontakta dem via telefon 

eller mail. Själva intervjun är genomförd med dem på deras arbetsplats. Detta för att ta minsta 

möjliga arbetstid för dem då vi har förstått att det råder tidsbrist, samt för att de skulle få 

möjlighet att känna sig bekväma. Intervjupersonerna har fått ta del av ett informationsbrev och 

ta ställning till om de vill deltaga. 
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4.5 Analysmetod 

Rennstam och Wästerfors (2014) beskriver hur empirin ska behandlas och analyseras. Direkt 

efter varje intervju gjordes en transkribering, vilket innebär att intervjuerna spelades upp och 

skrevs ner ordagrant. Transkriberingen gjordes direkt för att behålla färska intryck av 

intervjuerna. Transkriberingen tog tid. Längre tid än vad vi trodde från början. När samtliga 

intervjuer var transkriberade läste vi igenom allt material och började kodningen då vi 

kommenterade materialet på ett spontant sätt.  

Kodning beskrivs av Rennstam och Wästerfors (2014) som ett sätt att hantera empirin. 

Kodningen framkommer när saker i materialet bildar ett mönster. Sedan börjar en mer 

fokuserad och selektiv kodningsmetod. Under vår kodning fann vi mönster i empirin som sedan 

fick utgöra våra grundteman för resultat och analys.  

 

Rennstam och Wästerfors (2014) beskriver vidare hur det empiriska materialet ska sorteras, 

reduceras och argumenteras. Efter att vi färgmarkerat och sorterat vårt material blev det mer 

överskådligt och organiserat inför analysen. Sedan reducerade vi empirin. Detta görs då det är 

omöjligt att presentera allt material som vi samlat in. Reduceringen av materialet gjordes 

genom att materialet lästes igenom och nödvändigt material valdes ut, som var värt att 

uppmärksamma i studien. Detta var förknippat med studiens teori och tidigare forskning. 

Slutligen skulle materialet argumenteras. Det insamlade materialet skulle bilda ny kunskap om 

det studerade området och det var vårt arbete att kunna argumentera för vår sak med hjälp av 

vårt insamlade material. 

 

Intervjupersonerna kontaktades via mail eller telefon. Dessa blev intervjuade på sina 

arbetsplatser. Intervjuerna tog 35-60 minuter och samtliga intervjuer spelades in av oss. Vi 

utgick från intervjuguiden (bilaga 2) men skapade även följdfrågor under intervjuernas gång. 

Efter varje intervju gjordes en transkribering. När samtliga intervjuer var gjorda påbörjades 

kodningen där vi fann tre teman som vi senare utgick ifrån och skapade underteman. Dessa 

ansåg vi vara hjälpta av för att besvara våra tre frågeställningar. 
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4.6 Förförståelse och arbetsfördelning 

Våra tidigare erfarenheter av delat ledarskap var begränsade och vi hade därför ingen 

förförståelse om sättet att leda eller dess påverkan i en organisation. Vi skapade en förförståelse 

genom att söka efter och läsa tidigare forskning. Stor del av tidigare forskning har varit 

övervägande positiv till delat ledarskap. Detta påverkade vår syn på delat ledarskap till en 

början. Efter handledning och diskussion oss författare emellan fick vi förståelse för att förhålla 

oss neutrala till vår studie och låta studien visa oss ett resultat. Detta har vi reflekterat över för 

att inte låta det påverka oss under vår studie. 

 

Under studien gång har vi haft möjlighet att arbeta tillsammans under största delen av arbetet. 

Det finns delar vi har delat upp då det har funnits en tidsvinst med den arbetsfördelningen. Vi 

har delat upp tidigare forskning samt transkriberingen av intervjuerna. Vi har tagit del av 

varandras arbete och varit insatta i vad den andre har gjort. Arbetsfördelningen har varit jämnt 

fördelad oss emellan. Vi anser därmed att denna uppsats är vårt gemensamma arbete.  

 

4.7 Studiens kvalité 

Trost (2010) beskriver hur reliabilitet och validitet bygger på kvantitativa studier då det är 

mätbara resultat som eftersträvas. Trost menar att det vid kvalitativa intervjuer istället strävas 

efter att få veta vad intervjupersonen menar eller hur personen uppfattar en situation. För att få 

fram detta kopplar Trost istället samman kvalitativa intervjuer med trovärdighet och 

tillförlitlighet. Tillförlitlighet handlar om att oavsett vem som genomför samma studie, så ska 

resultatet bli detsamma. Om vår studie hade genomförts av annan person kan det hända att 

resultatet hade blivit annorlunda. Frågorna hade kunnat bli ställda på ett annat sätt eller med ett 

annat tonläge, vilket hade kunnat skapa andra följdfrågor, eller inga alls. Intervjupersonerna 

hade kunnat svara annorlunda i samma studie samtidigt som en annan forskare hade kunnat 

tolka svaren på annat sätt än vad vi har gjort. Detta hade påverkat tillförlitligheten.  

 

Vi har använt oss av ett granskande synsätt när vi har genomfört vår studie. Detta tar Bryman 

(2013) upp och menar att en forskare ska anta ett granskande synsätt över samtliga delar av 

forskningsprocessen. Under studiens gång har vi samlat in mycket material. För att skapa en 

hög trovärdighet så har vi ofta gått tillbaka till studiens syfte och frågeställningar. 
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4.8 Etiska överväganden 

Här beskriver vi vilka etiska överväganden vi har behövt göra under studien gång. 

  

Vid genomförandet av vår studie har vi använt oss av Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (2017). Principerna innehåller krav som ska efterföljas vid forskning då det 

exempelvis ingår intervjupersoner. Denna studie anser vi inte ha behövt genomgå etikprövning 

hos Etiska rådet, då det inte ingått någon typ av känsliga uppgifter eller uppgiftslämnare. Det 

finns dock saker vi behövt tänka på innan, under och efter intervjuerna, vilka tas upp nedan. 

  

Forskningsetik handlar om hur de personer som medverkar i forskningen får behandlas. Dessa 

personer ska skyddas från eventuella kränkningar som kan uppkomma i och med att de deltar 

i forskningen. Detta brukar kallas individskyddskravet. Detta konkretiseras i de fyra kraven 

nedan (Vetenskapsrådet 2017). 

 

Enligt Vetenskapsrådets informationskrav ska det tydligt framgå forskningens syfte och att det 

är frivilligt att delta i forskningen. Vidare bör informationen vara såväl skriftlig som muntlig. 

Vi har delat ut ett informationsbrev till samtliga deltagare i studien. Där beskrivs studiens syfte 

och hur den kommer att genomföras. I Vetenskapsrådet (2017) beskrivs samtyckeskravet som 

innebär att intervjupersonen ska få relevant information och samtycke till intervjuer ska 

inhämtas innan intervjuerna påbörjas. Vi har gett samtliga intervjupersoner nödvändig 

information om studien och hur den går till. Dessutom har de innan intervjun, fått vetskap om 

samtycke och att de har möjlighet att ta tillbaka samtycket när de vill under studiens gång. 

Konfidentialitetskravet innebär att känsliga uppgifter som fås vid intervjuer kan ha fåtts i 

förtroende och kan vara uppgifter som inte obehöriga får ta del av, om det inte anonymiseras 

(Vetenskapsrådet 2017). Detta är noga övervägt och diskuterat med intervjupersonerna. 

Samtliga intervjupersoner känner eller känner till varandra. Därför blir de intervjuade 

avpersonifierade i vårt material för att hållas anonyma. Det är dock omöjligt att garantera 

anonymiteten helt då det finnas citat och återgivna berättelser i vår text. Nyttjandekravet 

handlar om att de uppgifter som samlats in från enskilda individer endast får användas för 

forskningens ändamål (Vetenskapsrådet 2017). Intervjupersonerna har fått information om att 

inga obehöriga kommer att få ta del av de inspelade intervjuerna. Det är endast vi studenter 

som har haft möjlighet att ta del av materialet.  
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5 Resultat och analys 

Här presenteras en sammanställning av informanternas svar. Denna del är indelad i tre 

huvudtema och är framställda efter våra frågeställningar. Ur våra huvudtema har vi gjort 

undertema för att göra vår text mer lättläst. Våra teman har koppling till tidigare forskning och 

teori. Resultatet av empirin är våra intervjupersoners egna uppfattningar och beskrivningar 

medan analysen utgör vår tolkning av deras berättelser utifrån en systemteoretisk ram. 

 

5.1 Ansvar 

5.1.1 Implementering 

Det delade ledarskapet implementerades i den studerade organisationen hösten 2017. Innan 

dess var det en mycket stor grupp medarbetare och vårdtagare, cirka 60 personal och 70 

lägenheter för vårdtagare. Ansvaret ansågs vara för stort för en ensam chef. I intervjuerna 

framkom att det tidigare hade varit ett stort område att sköta själv men att den dåvarande 

ensamma chefen slutligen blev hörd. 

 

[...] jag hade sagt länge att det är för stort och det behöver delas. Jag känner inte att jag kunde 

göra ett bra arbete. Jag hade inte förutsättningarna till att göra ett bra arbete. Och då är det inte 

roligt. -Enhetschef 1 

 

Även verksamhetschefen kunde intyga att det fanns brister i att ha ett så stort område och att 

den dåvarande chefen inte kände sig tillräcklig samt att personalen kände sig ensamma. 

Verksamhetschefen menade att det fanns fler anledningar till implementeringen.  

 

[...] för att ha någon form av närvarande ledarskap. -Verksamhetschefen 

 

[...] det är ju för mycket att ha själv. För jag hade ju ett tag 60 medarbetare själv. Och det är ju 

för mycket. Det är ju inte ens att jag hinner släcka eldar. Det är så mycket att finnas till för 

personalen. -Enhetschef 1 

 



26 

Beslutet kom uppifrån men att vi medarbetare länge klagat på att de har haft en otillgänglig 

chef, vilket i grunden ändå kan ha påverkat att det anställdes en chef till - Medarbetare 1 

 

I Döös & Wilhelmson (2003) beskriver forskarna några riktlinjer för att ett delat ledarskap ska 

implementeras med goda förutsättningar. De menar att tillsättningen av ledarna ska ske 

samtidigt samt att de även avgår ihop. Forskarna nämner även att vid ett införande av delat 

ledarskap ska det inte finnas en chans att gå över till ett ensamt ledarskap igen och tydliga 

ansvarsområden var också av stor vikt vid implementeringen. Detta är inte i enlighet med vårt 

resultat. Resultatet av vår forskning visar inte att implementeringen hade varit mer fördelaktig 

om cheferna hade rekryterats samtidigt. Inte heller har resultatet visat på att cheferna hade valt 

att säga upp sig samtidigt. Enligt intervjuerna hade de delande cheferna hellre fortsatt som 

ensamma chefer tills någon ny chef rekryterats.  

I Döös & Wilhelmson (2003) uppger forskarna att det kan vara svårt att rekrytera chefer då 

många oroar sig inför det tuffa krav som ställs både från ägare, styrelse och massmedia. Den 

utsatthet och det krav som det innebär att bli toppchef ökar och det är ett flertal yngre chefer 

som inte är villiga att ta sig an den uppgift som jobbet innebär. Därför har det nu blivit allt mer 

vanligt att alternativa arbetsformer som delat ledarskap sätts in i organisationer. Detta för att 

göra det lättare att rekrytera samt för att minska sjukskrivningar då det anses att två chefer kan 

göra att cheferna känner mindre press, ensamheten minskar samt arbetsbördan blir lättare.  

Implementeringen av delat ledarskap kan vara till en fördel kopplat till systemteorin. Öquist 

(2018) menar att en av de centrala delarna i teorin är att ha närvarande ledare. En ensam ledare 

har ett svårt uppdrag i att utföra alla uppgifter och samtidigt vara närvarande i sina grupper. 

Detta kan vi se blir mer möjligt då det finns två personer på samma position istället för en. När 

två personer delar på ledarskapet sker förändring i organisationen på flera sätt. Öquist (2018) 

beskriver att det genom systemteorin kan bli möjligt att genomföra förändring oavsett om det 

är en enskild situation eller ett speciellt problem. Att tänka systemiskt innebär att alltid tänka 

på förändring och utveckling. Teorin ser till delarna i en organisation men samtidigt till 

helheten i den. Systemteori syftar till att med små medel uppnå stora resultat.  
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5.1.2 Ansvarsfördelning 

En av våra intervjupersoner tog upp att det har funnits diskussioner kring delat ledarskap och 

hur det kan se ut. Exempelvis har det funnits tankar kring att ha en huvudansvarig chef och en 

biträdande som har olika ansvar för verksamheten. Dock förkastades den ideén då det ansågs 

kunna bli prestige i det förhållandet dem emellan. Samt att den biträdande chefen troligen hade 

fått agera bud åt huvud chefen, vilket inte skulle vara tanken. Därför har de valt att ha det delade 

ledarskapet på nuvarande sätt, men har diskussioner om delat ledarskap på fler platser i 

organisationen framöver. Döös & Wilhelmson (2003) uppger i sin forskning att kunskapsläget 

kring det delade ledarskapet är ett fenomen som är otydligt gällande omfattning. Otydligheten 

finns även i ansvarsfördelningens uppbyggnad, förutsättningarna för att ett ledarskap delas och 

vilka resultat implementeringen ger i verksamheten. Vilka konsekvenser det bär med sig samt 

hur dess arbetsutveckling kan se ut är även det otydligt. Lundström (2015) anser att chefer i 

allmänhet har fått ta ett större ansvar inåt i organisationen. Det handlar om att cheferna fått 

större ansvar för både ekonomi och sin personal.  

 

Öquist (2018) menar utifrån systemteorin att det finns en mängd kompetens och nytänkande i 

organisationer som inte tas tillvara på rätt sätt. Nödvändiga specialistfunktioner behöver inte 

ligga på chefen utan kan utföras på andra ställen i organisationen där särskild kompetens finns. 

Han menar att det kan vara en fördel att vända på den organisatoriska pyramiden för att hitta 

andra kreativa möjligheter. Detta sker ofta med bättre resultat än när en och samma person ska 

kunna lite av allt. Vi kan se att när olika funktioner flyttas från enhetscheferna till andra delar 

i organisationen, flyttas en del av ansvaret vilket gör att arbetsbördan bli lättare för 

enhetscheferna. 

 

Verksamhetschefen samt socialchefen hade tankar om andra former av det delade ledarskapet. 

Att arbetsuppgifterna kunde vara mer fördelade cheferna emellan. Att den ena chefen är mer 

inriktad på kvalitétsutveckling och personalfrågor som exempelvis värdegrund medan den 

andra har mer övergripande ansvar och förvaltning. Då uppstår frågor som vem som ska ha alla 

lönesamtal och andra personalsamtal eller om det fortfarande ska vara uppdelat. Det krävs 

mycket god kommunikation mellan cheferna i det läget, medger verksamhetschefen.  
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Är det tydligt vad jag ska göra så kan jag samarbeta mycket bättre med dig för då vet 

jag också vad jag ska hålla mig till. Sedan att man kan gå in och stötta upp vid behov 

men att sedan kunna gå tillbaka till vad det är som jag faktiskt ska göra. -Socialchefen 

 

Döös (2015) skriver i sin forskning om vikten av att organisationen gör ledarskapet tydligt från 

början över vilka ansvarsområden varje chef har för att ge klarhet, stabilitet och effektivitet. 

Döös & Wilhelmson (2003) menar att ett delat ledarskap som inte är tydligt, inte utgör en bra 

grund. Detta märks snabbt i en organisation som bara väntar på att det ska misslyckas. 

Människor har fortfarande en bild av att det ensamma ledarskapet är det som fungerar bäst och 

har svårt för att tro på något annat förrän motsatsen är bevisad. Ansvarsfördelning i 

systemteorin enligt Öquist (2018) är en viktig del för att ett system ska fungera. En organisation 

bör fatta beslut på den nivå och av de medarbetare som har den relevanta kunskapen för 

uppgiften. Kunskapen kan finnas på flertalet ställen i en organisation, vilket även ger en större 

flexibilitet vid hantering av problem. En ensam ledare har en omöjlig uppgift att ha kunskap 

om allt som krävs för att ta ett beslut som är rätt varje gång.  

 

Det framkom önskemål om att i framtiden ha färre administrativa uppgifter, då det är de 

uppgifterna som upptar mesta delen av chefernas tid. Fler administrativa uppgifter hade kunnat 

delegeras ut på andra hjälpfunktioner i verksamheten. Exempelvis schemaläggning och 

lönefrågor som tar upp mycket värdefull tid. 

 

Jag har inte utbildat mig till socionom för att jag bara ska stå vid datorn. För jag vill arbeta med 

människor och jag tycker jättemycket om att arbeta med hur grupper bildas och hur man får 

ihop gruppdynamiken och blir ett lag liksom. Det tycker jag är jätteroligt. -Enhetschef 1 

 

Jag tror på det här med många ledare. Jag tror på att vi har sakfrågor där människor kan bli 

ledare och jag tycker också att det är väldigt positivt att är du bra på någonting så tror jag att 

det är viktigt att man får mandat att nu är du ledare för det här. -Socialchefen 

 

Döös & Wilhelmson (2003) beskriver att ledarskapsformen byggs upp efter hur 

arbetsprocesserna ser ut i organisationen och vilka mål som vill uppnås med implementeringen. 

Forskarna uppger att omfattningen av gemensamhet och hur ansvarsfördelningen ser ut hänger 

samman med vilken sorts delat ledarskap som är av intresse. 
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5.1.3 Krav 

Ett ledarskap ställer krav. Studiens resultat visar att det delade ledarskapet har olika ställda 

krav på sig beroende på vilken nivå i organisationen som tillfrågas. På den politiska nivån är 

förväntningarna högre när det kommer till verksamhetens kvalité och att de delande cheferna 

ger bättre respons än de ensamma cheferna. Verksamhetschefen anser att det ställs mycket mer 

krav på en chef idag än vad det tidigare har gjorts. I Döös & Wilhelmson (2003) beskriver 

forskarna att det i dag ställs krav på att en chef även ska besitta ledarskapsförmågor. Med detta 

menar forskarna att båda delarna är av vikt för att kunna hantera administration, budget och 

förvalta system men även kunna leda verksamheten framåt, kunna få med sig medarbetarna i 

förändringsprocesser samt ha förmågan att coacha och inspirera medarbetarna. Ledarskapet 

diskuteras även av Lundström (2015) som menar att ledarskap är en samling roller eller 

egenskaper som inte nödvändigtvis måste uppbäras av en chef utan kan lika väl vara en person 

med ledaregenskaper. Utifrån systemteorin beskriver Öquist (2018) att ledaren oftast är mer 

accepterad bland medarbetarna men saknar den auktoritet som en chef besitter. 

Welander m.fl. (2017) menar att det även ligger krav och en press utifrån att arbetsuppgifterna 

ska vara klara i tid och samtidigt vara av god kvalitet. Forskarna beskriver även att en 

mellanchef inom socialt arbete har krav från många håll som ska tillgodoses både från 

ledningen, kollegor, medarbetare samt klienter och deras anhöriga.  

 

Verksamhetschefen anser inte att det kan ställas högre krav på ett delat ledarskap än ett ensamt. 

För att det skulle vara möjligt så hade arbetsuppgifterna behövt vara mer uppdelade än vad de 

är i dag eller att de båda cheferna hade haft olika funktioner i grupperna. Att den ena chefen 

hade haft mer administrativt medan den andra hade arbetat mer med personalfrågor och 

gruppdynamik.  

 

För då tror jag det hade blivit mer spetsat, man hade blivit mer duktig på vissa saker och då 

hade man kanske kunnat ställa mer krav. Om man bara hade fått göra... man hade tagit bort 

vissa arbetsuppgifter. Men de har liksom allt som alla andra har med sina grupper. -

Verksamhetschefen 
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Socialchefen tycker inte heller att högre krav kan ställas individuellt på cheferna i sig men har 

högre krav på helheten i organisationen efter att ledarskapet delades. 

 

 

Jag tänker att det är klart att jag har högre förväntningar på organisationen som sådan när det 

är två chefer istället för en och det är ju en av anledningarna till att jag sätter in en chef till. 

-Socialchefen 

 

 

Enhetscheferna själva är de som ställer högst krav på sitt arbete. Dock är det förknippat med 

yrket och inte det delade ledarskapet. 

  

De högsta kraven ställer jag nog själv. -Enhetschef 1 

 

 

I intervjuerna framhävs alla arbetsuppgifter enhetscheferna kan ha. Även om det finns 

hjälpfunktioner i organisationen som bistår enhetscheferna, så ställer dessa funktioner 

samtidigt krav tillbaka om uppgifter som ska in eller utföras, vilket ställer ytterligare krav på 

enhetscheferna. Samtliga som kommer med en fråga eller uppgift till enhetscheferna anser att 

deras fråga är viktigast. Detta gör att det blir mycket krav på enhetscheferna som i sin tur måste 

prioritera mellan att driva frågor, utveckla verksamheten samt allt det vardagliga arbetet i 

verksamheten. Detta kan kopplas till tidigare forskning av Orvik m.fl. (2013) som menar att 

enhetschefer har stora och svåra krav på sig att prestera i en organisation. Det har visat sig 

finnas ohälsosamma slitningar som tidspress, osäkerhet samt känslan av brist på kontroll och 

ständiga omorganisering. I Welander m.fl. (2017) beskrivs vikten av att ha arbetskrav som är 

rimliga, då främst kvantiteten av krav samt att organisationen har en öppenhet för att tillgodose 

sina medarbetares arbetsvillkor. Detta för att öka arbetstrivseln och för att minska den 

stressrelaterade ohälsan. Öquist (2018) poängterar att det inom systemteorin måste finnas 

kopplingar mellan de olika nivåerna och delarna i ett system för att det ska kunna arbetas mot 

ett gemensamt mål. Kopplingarna kan vara gemensamma värden och normer. Öquist anser att 

ledningen ofta saknar det organisatoriska stöd som behövs för att göra en gemensam definition 

av mål.  
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5.2 Interaktion 

5.2.1 Kommunikation 

I vår studie framkom vikten av att ha en god kommunikation. I Döös & Wilhelmson (2003) 

beskriver forskarna vad som händer i en linjeorganisation då ett ledarskap delas. Vid ett ensamt 

ledarskap har ledaren relationer uppåt, nedåt och åt sidorna till kollegor. När ledarskapet delas 

blir det ytterligare en relation att förhålla sig till som utgörs av den inre relationen mellan 

personerna som delar på ledarskapet. Forskarna menar att det här kan orsaka problem i form 

av missförstånd och otydlighet ut i alla led om inte ledarna har en fungerande kommunikation 

och interaktion. 

 

Samtliga intervjuade menade att kommunikationen var den viktigaste aspekten i ledarskapet 

och i organisationen. Exempelvis så uppger Socialchefen under intervjun att ryktesspridning 

undviks om information går ut samtidigt till alla enhetschefer. Politikern beskrev vikten av att 

besöka olika delar av organisationen och att då kommunicera med dem som påträffas under 

besöken.  

 

[...] jag vill ha en organisation som fungerar i samtliga led. Jag vill gärna träffa från våra 

undersköterskor och våra vårdtagare till de enhetschefer och specialchefer som vi har. -

Politikern 

 

Att visa sig ute på arbetsplatserna har gjort politikern mer känd i verksamheten vilket gör att 

chefer och personal kommer fram och har en dialog med politikern. Det blir mer personligt och 

gör det lättare att förankra mål och implementera beslut om det förs dialog än om mål och 

beslut kommer direkt uppifrån och bara ska verkställas utan att först kommunicera med 

berörda. Samtliga chefer beskrev att det var mötet med människor som var det roligaste och 

viktigaste och att det är där som kommunikationen och relationen blir till. Detta diskuteras även 

av Öquist (2018) som beskriver den kommunikativa delen av systemteorin. Han menar att det 

finns fördelar med att vistas på den plats, bland de människor, där det önskas en förändring. 

Då kan saker diskuteras och förstås på andra sätt än om det endast kommer ut information om 

förändringen som önskas. 
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Medarbetarna i studien uppgav att de kunde vända sig till båda cheferna oavsett vad det gällde. 

Men trots att det nu är två chefer i stället för en, upplever medarbetarna att det är ofta som båda 

cheferna är borta samtidigt och att det ibland kan vara svårt att komma i kontakt med dem. 

Dock känner medarbetarna att de vet till vem de kan vända sig i olika frågor som gäller 

verksamheten. Detta strider mot den tidigare forskningen som menar att medarbetare kan känna 

en ovisshet till vilken chef som det är mest lämpligt att vända sig till när det gäller en viss fråga. 

I ett ensamt ledarskap finns en rak linje i kommunikationen mellan medarbetare och chef. Vid 

delat ledarskap kan det finnas en otydlighet i frågan om vem medarbetarna ska vända sig till 

(Döös och Wilhelmson 2003). 

 

Cheferna med delat ledarskap beskrev också vikten av att ha en god kommunikation dem 

emellan. Dock fanns det inte den tid och det utrymme de önskade under arbetstid. Detta gjorde 

att de hade hittat andra tillfällen utanför arbetstid att kommunicera på. Att det finns en tidsbrist 

bekräftas även på andra delar av organisationen. 

  

Tiden räcker inte till. -Verksamhetschefen 

 

Nu samåker ju vi dagligen i en timme... Så vi arbetar ju ganska mycket i bilen. För här hinner 

vi inte bolla på arbetstid. -Enhetschef 1 

 

 

Döös & Wilhelmson (2003) beskriver att kommunikation ledarna emellan är central för att 

kunna utforma ett bra ledarskap och en samsyn. Forskarna menar att genom att vara lyhörda 

gentemot varandra utvecklas en förståelse tillsammans som inte hade kunnat frambringas på 

egen hand. Även i Döös m.fl (2018) påtalas  att kontinuerlig daglig kontakt mellan cheferna är 

av betydelse för att kunna skapa en samordning och en samverkan som är av stor vikt för att 

kunna hantera alla svåra frågor som de ställs inför. Forskarna menar att en bra samverkan där 

beslut tas tillsammans gör att ledarna ger ett tydligare budskap ut till samtliga inblandade 

parter. Kommunikationens betydelse tas även upp av Öquist (2018) inom systemteorin, som 

betonar vikten av att ha en god kommunikation inom organisationen. Ledarens kommunikation 

är en viktig del i systemet. Såväl det talade språket, kroppsspråket och lyssnandet är centrala 

delar för ett fungerande ledarskap inom systemteorin. 
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5.2.2 Det delade ledarskapets begränsningar och möjligheter 

I den organisation vi har genomfört vår studie, har majoriteten av enhetschefer ett ensamt 

ledarskap. Dock arbetar cheferna mycket i team. 

 

När du sitter ensam så sköter du ju din grupp och försöker få ihop den för att även om du har 

ett ensamt ledarskap så jobbar vi ju väldigt mycket med team. -Verksamhetschefen 

 

I intervjuerna har det framkommit att delat ledarskap inom en organisation som bedriver socialt 

arbete har visat sig kunna innebära både begränsningar och möjligheter. När det gäller ansvaret 

för verksamheten anses det vara en begränsning att vara två chefer, då det kan vara diffust i 

frågan vem som har gjort vad. Vid beslutsfattande är det oftast bara en chef som har ansvaret 

över det fattade beslutet. Men det föregås oftast av ett beslutsunderlag och diskussioner med 

den andre chefen. Möjligheten med två chefer är då fler människors perspektiv har varit del i 

beslutet och beslutet grundar sig då på ett bredare perspektiv än om det hade varit en ensam 

chefs beslut. En annan möjlighet med det delade ledarskapet är att det alltid finns uppbackning 

i svåra frågor och situationer. Det blir inte ensamt. Inom socialt arbete arbetas det med 

människor och det kan uppstå olika svåra saker som behöver hanteras. När det finns två chefer 

beskrivs det finnas tid för mer än de akuta sakerna.  

 

 [...] nu hinner jag ju även lite mer mjukare saker; att fånga upp: “Hur är det idag?”... Ja, fråga 

lite mer ingående. -Enhetschef 1 

 

Döös & Wilhelmson (2003) beskriver att det allmänt påpekas att det finns en stor möjlighet 

med ett delat ledarskap om arbetsuppgifterna är uppdelade. Detta för att ledarskapet ska bli 

tydligare för både organisationen och medarbetarna. Men forskarna kom fram till att det är av 

stor vikt att även ha gemensamma arbetsuppgifter vid ett delat ledarskap. Det är en fördel för 

att kunna ha utbyte av varandra samt att kunna växla både mellan och inom arbetsuppgifter. 

Att vara kunniga och ha samma medbestämmanderätt gör att det alltid är ett par granskande 

ögon vid varje beslut som tas, vilket gör att sättet att arbeta och kvaliteten utvecklas i 

verksamheten. En nackdel med detta kan vara då cheferna blir alltför starka och samkörda 

vilket kan leda till att dem inte släpper in andras åsikter.  
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I vår studie framkom det att kollegor förundrades över hur enhetscheferna får det att fungera 

trots att de är så olika som personer. I Döös m.fl (2018) beskriver forskarna att det är bra att 

vara olika när ett ledarskap delas. Detta gör att cheferna kan dra nytta av deras olika kompetens 

och personliga karaktärer när de ställs inför svåra uppdrag. 

 

Fördelarna är ju att man delar på ansvaret och att man också kan komplettera varandras både 

personlighet och kompetenser. -Socialchefen 

 

Det handlar om vad personer gör och inte vilka de är. -Enhetschef 2 

 

Att cheferna är mer tillgängliga och har tid till att möta mer människor i verksamheten, upplevs 

som en möjlighet med delat ledarskap. Det blir roligare för personalen att arbeta och de blir 

mer motiverade om de har en närvarande chef som har tid för och ser sin personal dagligen. 

Detta kan kopplas till systemteorin där Öquist (2018) menar att om organisationen önskar en 

kreativ utveckling, finns det goda möjligheter att uppnå det genom att vara närvarande på den 

plats där det önskas förändring. Det kan alltså vara lönsamt att bara strosa runt utan att ha ett 

bestämt mål. Detta har även visat sig fungera väl i den studerade organisationen. Särskilt bland 

vårdtagarna, då det har framkommit positiv respons från vårdtagarna i verksamheten, att de nu 

möter fler chefer i huset än tidigare. 

 

               Jag märker stor skillnad då tillgängligheten till en chef är större. -Medarbetare 2 

 

 [...] och det var det som var målsättningen med. Med delat ledarskap. Det är för att vi ska 

kunna möta mer människor, vara mer tillgängliga. -Politiker 

 

Det har visat sig finnas andra begränsningar med att ha delat ledarskap. En av dem är när 

cheferna inte är överens dem emellan. Detta märks tydligt, menar både en av cheferna själv 

samt medarbetarna. Detta beskrivs kunna hända vid tillfällen då de inte har hunnit gå igenom 

ny information och då en av cheferna kan vara snabbare ut med informationen än den andra.  

 

 Det negativa är ju när vi inte är överens, så klart. -Enhetschef 1 
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Det är tur att vi alla är olika och har olika åsikter men att man som chef inte kan tänka personligt 

utan måste tänka på verksamheten och att den ska fungera. Även om de är osams eller sams i 

en fråga så måste de få det att fungera ändå. - Medarbetare 3 

 

Då cheferna inte är överens kan detta bero på att det finns brister i deras interaktion. I Döös 

m.fl (2018) beskriver forskarna att ett fungerande delat ledarskap fås genom att cheferna tar 

ansvar tillsammans för organisationen som helhet och har ett ömsesidigt givande och tagande 

dem emellan. Då ett delat ledarskap inte fungerar beror detta oftast på att cheferna har 

svårigheter att dela på makten, vilket kan visa sig i problem med kommunikationen och 

otydligheter i deras ansvarsuppgifter. Detta kan göra att medarbetarna förlorar tillit till cheferna 

och kan även leda till att cheferna blir utspelade mot varandra. 

 

5.2.3 Handledning som stöd 

Vid frågan om handledning bland cheferna varierade svaren i intervjuerna. Tanken i 

organisationen är att det ska finnas handledning som kan stötta cheferna i deras yrkesroll och 

med svåra situationer. Politikern menade att det ska finnas handledning för cheferna. Det 

ansågs nödvändigt i samtliga led. Cheferna själva frågade inte efter det alls utan tyckte sig ha 

det stöd de behövde eller att de hade tillgång till det om de önskade det.  

 

 Alla våra enhetschefer ska ha handledning. -Politiker 

  

Men personligen tror inte jag att jag hade haft någon nytta av handledning. Så det är ingenting 

jag saknar. -Enhetschef 1 

 

Våra intervjuade enhetschefer ansåg sig inte vara i behov av handledning eller mer stöd. Dessa 

chefer avviker från normen i tidigare forskning. I Döös & Wilhelmson (2003) forskning 

beskrivs det att många chefer är i behov av stöd för att klara av sin roll och de arbetsuppgifter 

som ingår i chefskapet. Det rörde sig om stöd för att kunna ge både sig själv och sina 

medarbetare utveckling i både deras karriär samt kompetens, kunna utföra bra planeringssamtal 

för medarbetarna, krishantering, hantering av när det sker förändringar i organisationen samt 

att kunna vara en bra ledare vid etnisk mångfald. 
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Under intervjuerna framkom det att båda cheferna hade arbetat med ledarskap under ett flertal 

år på olika platser. Vi ställde oss frågande till varför dessa två chefer inte ansåg sig vara i behov 

av handledning. Vi förstår det genom Öquist (2018) som diskuterar systemteorins safe-fail, 

som ger en större chans att klara påfrestningar bättre. I en osäker värld överlever alltså den som 

har en ökad flexibilitet. Detta kan förstås som att handledning är till för nyare chefer och 

personer inom ledarposition. Men så snart dessa personer har verktyg och kunskap nog att 

hantera olika situationer så känner de inget behov av att använda sig av handledning längre. 

 

5.3 Makt 

5.3.1 Prestige 

I den undersökta organisationen finns tydliga skillnader mellan att vara ensam chef och att ingå 

i delat ledarskap. En signifikant skillnad är makten som ska delas. Från att ha varit ensam chef 

till att dela på allt ansvar. En av enhetscheferna beskrev att det måste finnas en bra 

arbetsfördelning och ansvarsfördelning samtidigt som det måste finnas en tillit till att den andre 

chefen gör sin del. I Döös (2015) forskning bekräftas vikten av tillit. Med tillit menar Döös att 

vara tolerant och känna att det är okej att misslyckas. Men även att kunna hantera dåliga beslut 

och svårigheter tillsammans och att det innebär en tro på varandras idéer och även på varandras 

lösningar även fast de ibland kan upplevas som drastiska. Det är även av vikt att kunna stå upp 

för varandras beslut även då helt medhåll inte finns. 

I intervjuerna med enhetscheferna framkom det att om det tidigare har funnits ett ensamt 

ledarskap kan det vara en svår omställning att gå till ett delat ledarskap. Det är nödvändigt att 

kunna släppa taget om vissa områden till fördel för att ha det övergripande ansvaret över andra 

områden. Svårigheten blir att inte ha en helhetssyn på verksamheten som bedrivs. Utan istället 

endast ha kontrollen över vissa områden. Att släppa ifrån sig makten, eller inte inneha hela 

makten, kan visa sig vara en prövning. 

 

Det finns visst motstånd i organisationen att du ska släppa ifrån dig makten du har. Det är en 

viss makt och en viss status du har. Du bestämmer själv istället för att du plötsligt blandar in en 

till. -Politikern. 
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I enlighet med vad som framkommit i intervjuerna beskriver Döös & Wilhelmson (2003)  att 

många människor anser att det ligger prestige och status i att bli chef, och den makten vill inte 

delas med någon annan. Människor har en fallenhet att förhålla sig skeptiska till att dela på en 

chefsposition. Det delade ledarskapet omnämns ofta skeptiskt då det kolliderar mot en del 

allmänt accepterade teorier och inställningar till att ledarskap bedrivs bäst med en person som 

har makten.  

 

Enligt vår studie anses chefskapet i organisationen prestigelöst. I intervjun med Enhetschef 2 

beskrev hon att det är viktigt att vara prestigelös som chef och hon presenterar sig oftast som 

ytterst ansvarig i stället för chef. De intervjuade cheferna försöker sträva åt samma håll. Även 

om de ibland värderar saker olika så är målet att ha brukaren i fokus och det är för dem de 

bedriver verksamheten. Om det gynnar brukarna så tas det ställning till om det gynnar 

verksamheten. Sedan genomförs det eller läggs åt sidan. Detta kan kopplas till Döös (2015) där 

forskaren beskriver betydelsen av prestigelöshet genom att kunna dela på ledarrollen och 

ansvaret både i medgång och motgång. Att inte vara intresserad av att ranka mellan dem båda. 

Att inte dra uppmärksamhet till dem själva eller ta åt sig äran individuellt utan i stället inkludera 

varandra vid framgång. 

 

I organisationen där undersökningen gjorts, finns inte behovet av att en chef ska styra upp allt, 

utan att det fördelas till den eller de chefer som är närmast det mål som satts upp. Det viktiga 

anses vara att målet uppnås, inte hur vägen dit ser ut. 

 

  Jag tycker att i grunden har vi det rätt så prestigelöst här. -Verksamhetschefen 

 

Verksamhetschefen framhäver vikten av att ha en dialog och att vara överens samt att ha 

gemensamma mål. Detta bekräftar Döös (2015) genom att beskriva vikten av att ha delade 

värderingar. Med detta menar Döös att cheferna måste ha samma mål och visioner om deras 

uppdrag samt att ha samma inställningar till hur medarbetare ska ledas och behandlas. Ingen 

av cheferna får vara inställd på att ha mer makt än den andra. Dessa tankar kring makt ligger i 

linje med Öquist (2018) som anser att chefer som är intresserade av makt inom en 

systemteoretisk organisation kommer att få problem då jämvikten rubbas i systemet. I den 

studerade organisationen krävs prestigelöshet för att det ska fungera. Om en av de delande 

cheferna vill ta åt sig äran, istället för att se sig som ett team, kommer det inte att tas väl emot 
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av varken den andre chefen, medarbetare eller andra i systemet. Jämvikten i systemet kommer 

att vara rubbad tills någon i organisationen säger ifrån och något görs för att få ordningen 

återställd. Om jämvikten inte önskas finns det möjlighet att istället införa en ny ordning där 

öppenhet och transparens genomsyrar ledarskapet. Det finns alltså fördelar med att skapa 

oordning för att skapa nya alternativ till ordning. Öquist (2018) anser vidare att makt och 

prestige inte passar in i systemteorin, då varje del kräver samarbete och kommunikation med 

varandra för att verksamheten ska fungera. 

 

5.3.2 Chefsarbetet och ledarrollen 

Samtliga intervjupersoner beskrev skillnaderna mellan en chef och en ledare på snarlika sätt. 

En chef är den som har ansvaret för verksamheten och som har förmågan att styra med hela 

handen. En ledare är den person som leder personalen framåt och motiverar dem samt 

genomför förändringar på ett positivt sätt. 

 

Alltså det är ju skillnad då chef är en titel som man får...vi har ju många ledare i förvaltningen 

även fast de inte har det som titel. -Socialchefen 

 

Som ledare har man gruppen med sig och låter dem vara delaktiga medan en chef gör det som 

den tycker och tänker och lyssnar inte på sina medarbetare. - Medarbetare 1 

 

Döös & Wilhelmson (2003) bekräftar intervjupersonernas tankar och definierar en chef som 

någon som är utsedd till att bära ansvaret för strukturer och system men även att vara en 

företrädare gentemot arbetsgivaren. Som chef och med det ansvaret som föreligger, gäller det 

också att leva upp till de krav och lagar som finns. En ledare definieras som en person som 

leder väg och inspirerar människor till att medverka till det som är bäst för verksamheten.  

Socialchefen beskrev en ledare på följande sätt: 

 

 

För att vara en ledare behöver du ha följare, för annars är du ju ingen ledare. -Socialchefen 
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Lundström (2015) uppger även skillnaderna och beskriver chef och ledare som två ord. Dessa 

används ibland synonymt med varandra. Han vill klargöra att en chef är den person som har en 

position över andra människor i organisationen. En ledare kan även vara chef men det är inte 

självklart. Lika väl kan en chef vara ledare. En ledare har inte nödvändigtvis en stark position 

i organisationen. Han menar vidare att en ledare arbetar med förändring och mänskliga 

relationer medan en chef arbetar med förvaltning samt organiserar och planerar. Detta kan 

kopplas till Öquist (2018) som beskriver att det centrala inom systemteorin är att kunna 

använda sig av ett helhetstänkande. Att endast se varje del för sig har ingen mening då 

organisationen är större än alla nivåerna tillsammans. Genom att använda nivåerna i 

organisationen på rätt sätt kan ett bra system skapas. Öquist (ibid) menar att delarna i 

organisationen utgör organisationen. Detta kan förstås som att om vårdtagare och anställda mår 

bra, så mår också cheferna och övriga i organisationen bra och vice versa. Helhetstänket kan 

även ses som att en chef och en ledare bör vara samma person för att ledarskapet ska fungera 

som bäst. 

 

Under studiens gång har det framkommit att endast chefskap inte är vad verksamheten behöver. 

Det behövs även en ledare. Om båda rollerna finns i båda cheferna i det delade ledarskapet, så 

finns även helhetstänket där. Verksamhetschefen pratade om att en ledare måste kunna ha ett 

flexibelt sätt att leda beroende på vilken grupp eller person det är. 

 

Det är ju också lite det här att vara flexibel och kunna se att alla medarbetarna är ju inte på 

samma nivå. Man kanske får ha olika ledarskap mot olika medarbetare. Ibland får man vara 

coachande medan ibland får man kanske vara en styrande ledare och peka beroende på vilken 

erfarenhet gruppen har. -Verksamhetschefen 

 

Det fanns chefer i organisationen som såg sig som ytterst ansvarig medan andra såg sig som 

ledare. I Döös & Wilhelmson (2003) samt Döös (2015) forskning förespråkas en chef som kan 

leda för att nå störst framgång i dagens moderna organisationer. Detta bekräftade samtliga 

intervjupersoner som höll med om att det fanns ett behov av att kombinera chef med ledare i 

samma person för att ett ledarskap ska bli till det bästa. 

 

En bra chef ska leda verksamheten, vara rädd om sina medarbetare och kunna ta bra beslut som 

fungerar. - Medarbetare 3 
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Jag har inget behov av att peka med hela handen, om man inte behöver det. Man vill ju hellre 

att kraften ska komma från de som är mitt i smeten i verksamheten, och det tror ju jag på. -

Verksamhetschefen 

 

 ...vi måste ha ett bra samarbete. Vi måste ju kunna kommunicera. -Enhetschef 1 

 

 

För att ledarskapet ska fungera krävs det personliga egenskaper men även organisatoriska saker 

menas spela roll. Att inte ansvara för mer än 20-30 personal var samtliga intervjupersoner 

överens om. Peters (2017) anser i sin forskning att ett ledarskap blir till först när det syns 

resultat från förändringar och tillväxt. Han menar särskilt människors egna förändring och 

tillväxt. Resultatet visar att det är svårt att genomföra förändringar med för många 

arbetsuppgifter och personal runt omkring sig. När ledarskapet delas och antalet medarbetare 

sjunker, finns det rum och tid för att se varje medarbetare, vilket gör att förändring lättare kan 

ske och tillväxten kan öka. I intervjuerna framkom att den kommunikativa förmågan och 

förmågan till att samarbeta var mycket viktiga egenskaper för att kunna vara i ett delat 

ledarskap. Speciellt vid ett delat ledarskap nämnde intervjupersonerna att de personliga 

egenskaperna som var av vikt var att komma överens och att kunna backa i vissa frågor. Andra 

egenskaper som kom fram var att inneha en öppenhet gentemot varandra samt vara tydlig och 

stämma av med varandra.  

 

  

6 Avslutande diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Studiens syfte och frågeställningar har bidragit till att öka förståelsen för det delade 

ledarskapets komplexitet när det gäller ansvar, interaktion och makt i det delade ledarskapet. 

Diskussionen innefattar de centrala delarna av studiens resultat och kopplar samman tidigare 

forskning och teori med frågeställningarna. 
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Resultatet visar att implementeringen av delat ledarskap har varit fördelaktig för den studerade 

organisationen. Samtliga intervjuade på alla nivåer ansåg att det var flest fördelar med att ha 

ett delat ledarskap då exempelvis tillgängligheten till närmaste chef hade ökat. Det har medfört 

att medarbetarna blir mer sedda än tidigare. Detta har i sin tur gjort att personalen blivit mer 

motiverade och att de anser att det nu är roligare att arbeta. Cheferna själva anser att de får 

uppbackning i svåra situationer och att arbetsbördan nu är lättare och att de kan koppla av 

arbetet på sin fritid. Implementeringen av det delade ledarskapet har visat sig vara en god 

förändring på samtliga nivåer. Vi ställer oss dock frågande till om det hade varit fördelaktigt 

att låta cheferna vara delaktiga i rekryteringsarbetet av nya delande chefer i framtiden. Hade 

det kunnat medverka till att interaktionen och samarbetet i organisationen hade blivit ännu 

bättre? Är det till mer fördel om de delande cheferna hade fått välja varandra, om de hade känt 

varandra från början? 

 

Vidare har vår studie visat genomgripande på hur diffust fenomenet delat ledarskap faktiskt är 

och att det inte finns några tydliga regler och ramar för vad det innebär. Döös (2015) har gett 

oss förståelsen över att det viktigaste är att organisationen som ska implementera det delade 

ledarskapet har en tydlig vision över vad de vill uppnå och hur ansvarsfördelningen ska se ut. 

Detta är en viktig grund för att få ett hållbart delat ledarskap i alla led, från medarbetare och 

upp på politikernivå. Organisationens alla nivåer har även beskrivit vilka begränsningar och 

möjligheter det finns med ett delat ledarskap. Den främsta möjligheten är att cheferna alltid har 

någon att bolla med, att de är mer tillgängliga samt att de aldrig är ensamma då ett beslut ska 

tas. En begränsning med detta kan vara då cheferna inte är överens vilket oftast märks och snart 

syns även bland medarbetarna. Döös m.fl (2018) har gett en förståelse för vikten av att cheferna 

tar ansvar tillsammans för organisationen som helhet och att de har ett ömsesidigt givande och 

tagande dem emellan. Då ett delat ledarskap inte fungerar beror detta oftast på att cheferna har 

svårigheter att dela på makten, vilket kan visa sig i problem med kommunikationen och 

otydligheter i deras ansvarsuppgifter. Därav har vi kommit fram till att kommunikation är en 

stor betydande del framförallt i en linjeorganisation där ett delat ledarskap gör att 

kommunikationen måste ske i flera led. Döös & Wilhelmson (2003) har gett oss förståelse över 

hur viktig kommunikationen är cheferna emellan och att de dagligen behöver samverka för att 

ledarskapet ska bli tydligt och sammanhållande. Socialchefen poängterade vikten av att delge 

information samtidigt till alla berörda för att undvika att fel information sprids i organisationen. 

Orvik m.fl. (2013) menar att organisationens dagliga arbete kräver drivkraft och stort 

engagemang som kommer inifrån organisationen. Detta kan ske genom kommunikation om 
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arbetets värdegrund. Detta behöver ske på samtliga nivåer i organisationen och vara en del i 

det dagliga arbetet och vara ett ständigt utvecklingsarbete. 

 

I resultatet av vår studie har det framkommit hur yrkesverksamma inom organisationen ser på 

chefsarbetet och ledarrollen. De flesta av intervjupersonerna hade samma uppfattning om att 

en chef tar beslut och cheferna förväntar sig att det ska efterföljas medan en ledare involverar 

sina medarbetare och låter medarbetarna vara mer delaktiga. Vid ett delat ledarskap har Döös 

& Wilhelmson (2003) gett en förståelse av vikten av att kunna dela på makten som chef och 

kunna släppa på den prestige som det kan anses innebära att stå själv på toppen. Detta innebär 

även att ha en förmåga att kunna släppa på kontrollen, känna tillit, inte ta åt sig ära individuellt 

samt att ha samma värderingar om hur en verksamhet ska drivas och hur medarbetarna ska 

behandlas. Resultatet pekar på att det är en ledare som efterfrågas. Ordet har en mer positiv 

klang på samtliga nivåer än vad ordet chef har. Vi ställer oss frågande till om en ledare kan 

vara chef eller om en chef kan vara ledare. Intressant är även om det i ett delat ledarskap kan 

finnas en av varje eller ett behov av att båda personerna har samma roll? Detta bekräftas av 

Lundström (2015) som ställer sig frågande till om det effektivaste sättet att styra är genom att 

lyssna, kommunicera och övertyga eller omorganisera, kontrollera och belöna-straffa. En 

ledare är en roll eller mänskliga egenskaper som inte behöver innehas av en person med särskild 

position i organisationen. Ledaren behöver inte heller vara chef till yrket. 

 

I vår studie framkom det att det borde finnas handledning för cheferna. Detta kom högre upp i 

från organisationen. Cheferna själva menade att de inte hade någon handledning och ansåg det 

heller inte nödvändigt. Vi ställer oss frågande till varför. Våra tillfrågade enhetschefer fick 

svara på bakgrundsfrågor om utbildning och erfarenheter. Båda våra enhetschefer har en 

gedigen bakgrund med både utbildning och erfarenhet. Särskilt deras chefserfarenhet sträckte 

sig ett antal år bakåt. Vi kan se att det är deras långa kunskap och erfarenhet som kan bidra till 

deras inställning till handledning. En av enhetscheferna ansåg sig inte ha någon nytta av 

handledning och det var alltså inget hon frågade efter. Under intervjuerna observerades att båda 

cheferna verkade trygga i sig själva och sin yrkesroll, vilket gör att vi förstår deras inställning 

till handledning. Det gör att vi ställer oss frågande till om delat ledarskap kan vara ett sätt att 

successivt ta bort handledning. Är det i så fall till chefernas fördel eller nackdel? Det vi har sett 

är att handledning inte har behövts när cheferna är väl inarbetade i sin yrkesroll och på sin 

arbetsplats. Det de själva säger är att någon form av mentorskap från en mer erfaren kollega 

kan vara ett substitut för handledning av en professionell handledare. En mentor kostar i tid 
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medan en extern handledare kostar pengar. Alltså tror vi att det borde vara ekonomiskt 

försvarbart och alltså något som organisationer inom socialt arbete förslagsvis kunde se över. 

I Döös & Wilhelmson (2003) beskrivs att många chefer är i behov av stöd för att klara av sin 

roll och de arbetsuppgifter som ingår i chefskapet.  

 

Resultatet har visat att de största kraven ställer de delande enhetscheferna i organisationen 

själva. Utöver det finns krav från andra delar av organisationen. Dessa krav är högt ställda från 

början då en enhetschef idag har många uppgifter som ska färdigställas. Mängden uppgifter 

ökar dessutom. Dock har vår studie visat att de två delande cheferna inte har mer krav än vad 

en ensam chef har. Detta kan bero på att de två cheferna ofta har samma antal personal fördelat 

per chef, som en ensam chef har. Dock är arbetsuppgifterna fördelade på ett annat sätt och det 

finns alltid en likvärdig person att bolla sina tankar med. Att vara likvärdiga och att vara två 

delande chefer innebär att det behöver vara prestigelöst. Döös & Wilhelmson (2003) anser att 

det finns en viss prestige i att vara chef och att göra bra ifrån sig. Döös (2015) beskriver även 

vikten av att det finns en prestigelöshet bland cheferna. Det är viktigt att kunna dela på 

ledarrollen samt ansvaret i både motgång och medgång. Alltså att inte varken ta åt sig äran, 

eller skylla ifrån sig. Det finns en risk att prestigen tar över och att det leder till en tävling om 

vem som får mest makt. Detta gör att många är skeptiska till att ha delat ledarskap. Vår studie 

visar att det delade ledarskapet i organisationen är prestigelöst. De intervjuade enhetscheferna 

strävar åt samma håll. För att det delade ledarskapet ska fungera på ett bra sätt åt alla håll i 

organisationen så behöver cheferna kunna dela på ansvaret liksom makten. Cheferna behöver 

också kunna släppa kontrollen. I ett delat ledarskap har inte båda cheferna kontrollen över allt 

utan måste låta den andre chefen ha kontroll över vissa saker. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Valet av kvalitativa intervjuer som metod gav oss möjlighet att få flera perspektiv och 

beskrivningar av det delade ledarskapets konsekvenser. Vi valde semistrukturerade intervjuer 

där vi hade författat en intervjuguide med olika centrala frågor, men som lämna utrymme för 

följdfrågor. Detta har vi upplevt vara en fördel då den semistrukturerade metoden är flexibel 

nog att tillåta följdfrågor där vi har ansett det behövas. Intervjuguidens frågor har dock utgått 

från vår problemformulering och den teori vi valt. Vi är medvetna om att detta kan har gjort att 

vi har undgått information som kan ha varit intressant för oss. När vi har använt oss av 
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kvalitativa intervjuer så har vi haft fördelen att möta intervjupersonerna personligen och kunnat 

ta del av mer än just det talade språket, utan även observera arbetsplatserna, känna av 

dynamiken samt ta del av kroppsspråk, gester och minspel, vilket har gett oss ser än endast en 

talad intervju. Den nackdel vi har märkt av är att våra intervjuer har gjort att vi har samlat på 

oss mycket empiri. Vi har märkt att en del av empirin inte har haft någon relevans för vår studie 

och då sållat bort mycket av det. Kvalitativa intervjuer som metod har bidragit till att vi har 

kunnat besvara studiens syfte och frågeställningar. 

 

I urvalet av intervjupersoner till fokusgruppsintervjun använde vi oss av ett målinriktat urval. 

Det skulle vara fyra medarbetare, två från den ena enhetschefens arbetsgrupp och två 

medarbetare från den andre enhetschefens arbetsgrupp. Vi avgränsade oss till att dessa personer 

skulle arbeta under just den dagen då vi kom. Hade vi valt andra kriterier så som utbildning, 

kön eller erfarenhet så hade deltagarna kunnat bli helt andra. Nu blev det endast tre deltagare 

då den fjärde plötsligt behövdes på sin avdelning på grund av ett akutfall. Då vi valde en 

fallstudie i en linjeorganisation så föll sig de övriga intervjuer mycket naturligt på särskilda 

personer med särskild befattning; de delande enhetscheferna, verksamhetschefen, socialchefen 

samt den styrande politikern. Samtliga chefer i kommunens organisation kontaktades via 

telefon eller mail där intervjutid bokades in. Vid intervjun visades informationsbrev som lästes 

igenom av intervjupersonen som samtidigt gav sitt samtycke skriftligt och muntligt. 

 

6.3 Teoridiskussion 

Vi anser att det systemteoretiska perspektivet har kunnat ge oss en förståelse för det delade 

ledarskapets komplexitet i en organisation. Systemteorin har även skapat förståelse för hur 

samtliga delar i organisationen påverkas av ledarskapet på organisationens olika nivåer och 

vilken betydelse kommunikationen har i alla led. Dock har systemteorin sina begränsningar då 

teorin inte är så förklarande utan mer upplysande. Detta gör att teorin får svårt att ge svar på 

varför saker sker samt vilka samband som kan finnas. Teorin blir alltså svår att testa empiriskt. 

Systemteorin utgår från att samtliga delar behövs och att alla delar är sammankopplade med 

varandra. I enlighet med Öquist (2018) så är det inte delarna själva utan samspelet mellan dem 

som utgör stommen för förklaringar. Payne (2015) menar att systemperspektivet ger möjlighet 

att anta en holistisk syn, då det innefattar såväl individer och grupper som organisationen i 

helhet. Detta leder till att en företeelse kan beskrivas på olika nivåer i en organisation.  
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Öquist (2018) beskrev även att flexibilitet var en central del i teorin. Detta kunde vi styrka 

under studiens gång. Vi kan se att systemteorin går att applicera på en organisation som har 

delat ledarskap. Vi ställer oss frågande till teorins syn på att världen endast är uppbyggd av 

strukturer, ordning, form och mönster. I en organisation som bedriver socialt arbete kan teorin 

ifrågasättas då det oftast är individen som är i centrum. Det blir en svårighet att se till varje 

individ på alla nivåer i organisationen, då teorin utgår från ett helhetsperspektiv och fokuserar 

mer på strukturen. Dock har systemteorin försett oss med ny kunskap och förståelse som vi inte 

har haft tidigare. Genom teorin har vi kunnat förstå empirin liksom empirin har gett förståelse 

för teorin. 

 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Vi anser att det behövs mer forskning om det delade ledarskapets konsekvenser. Den 

organisation vi undersökte arbetade det till största delen arbetande kvinnor. Vi ställer oss 

frågande till om vi hade använt oss av samma problemformulering eller fått samma svar i en 

organisation som var dominerad av män eller där fler män hade arbetat. Vilka resultat hade 

kunnat visas om vi istället hade inriktat oss på ledarskap i en organisation med mångfald av 

olika slag? Det hade även varit intressant att undersöka hur ledarskapet hade sett ut med fler 

delande ledarskapspar samt vilka konsekvenser delat ledarskap kan innebära om det är fler än 

två personer som delar på ledarskapet.  

 

Vår studie kan användas som grund till att forska vidare om hur ledarskapet kan förändras inom 

socialt arbete. Vi ställer oss frågan om det finns ett särskilt ledarskap som kan appliceras inom 

socialt arbete, som är helt annorlunda än ett traditionellt ledarskap inom affärsvärlden. Är det 

möjligt att ett ledarskap inom socialt arbete istället skulle fokusera på ledarskapets önskade 

effekter såsom att inneha förmågan att förändra verksamheten på ett effektivt sätt?  

Studiens resultat kan även användas för att studera ledarskapets betydelse inom andra fält inom 

såväl social arbete som andra typer av arbetsplatser. 
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8 Bilaga 1 Informationsbrev  

Tack för att du har tagit dig tid till vår intervju! Vi heter Michaela Berntsson och Marina 

Elofsson och läser termin sex (av sju) på socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö.  

 

Intervjuerna vi ska genomföra kommer vara bidragande till vår C-uppsats där vi skriver om 

delat ledarskap inom socialt arbete.  

 

Etiska ställningstaganden och ramarna för intervjun:  

För att underlätta för båda parter är tanken att intervjuerna ska genomföras på er arbetsplats, i 

en bekant, lugn och ostörd miljö. Finns det något annat önskemål om plats där intervjun ska 

äga rum kan vi givetvis komma överens om det. Intervjun beräknas ta ca en timme och under 

förutsättning att du gett ditt samtycke kommer intervjun att spelas in. Syftet med att spela in 

intervjun är att det är svårt som intervjuare att hinna anteckna allt som sägs under en intervju. 

För att minimera risken för feltolkningar av dina svar är inspelningen viktig. Ingen obehörig 

kommer att få ta del av dina svar. Det är bara vi som kommer att ta del av de bandade 

inspelningarna och efter vår examination i januari 2019 kommer allt intervjumaterial att 

förstöras. Den inspelade intervjun kommer efteråt att skrivas ut och i samband med detta 

avidentifieras, dvs. ditt namn och andra uppgifter som skulle kunna användas för att identifiera 

dig (som specifika händelser, eller hänvisningar till vissa personer och platser) ändras eller 

utesluts. Detta görs för att säkerställa din anonymitet. Det kommer t.ex. inte framgå inom vilken 

kommun du verkar som enhetschef. För den som så önskar finns också möjlighet att i efterhand 

läsa utskriften av intervjun och kommentera denna. Deltagande i studien är frivilligt. Du har 

rätt att när som helst välja att avbryta ditt deltagande i studien. Du har också rätt att under 

intervjun avböja att svara på frågor som du känner att du inte vill eller kan svara på. När 

uppsatsen är färdig kommer den att publiceras i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). Vår 

önskan är att du kommer att besvara frågorna utifrån att du är verksam inom socialt arbete och 

den här organisationen. Vi är inte intresserade av vad som är rätt och fel, utan har som mål att 

få ta del av dina upplevelser och tankar kring vårt ämne.  

 

Vid eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta någon av oss. 

  

Michaela Berntsson, socionomstuderande  

Tel. nr: 07xxxxxxxx E-post: ma223wy@student.lnu.se   

 

Marina Elofsson, socionomstuderande  

Tel. nr: 07xxxxxxxx  E-post: mb222hm@student.lnu.se 

 

Peter Hultgren, handledare, E-post: peter.hultgren@lnu.se 

 

mailto:ma223wy@student.lnu.se
mailto:mb222hm@student.lnu.se
mailto:peter.hultgren@lnu.se
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9 Bilaga 2  

Intervjuguide 

MEDARBETARE 

Vilken bakgrund har du? 

● Vilka yrkeserfarenheter/utbildning har du? 

● Hur länge har du arbetat här? Vilka är dina arbetsuppgifter? 

 

Hur upplever ni ansvarsfördelningen? 

● Vet ni vem ni ska vända er till? 

 

Hur beskriver du det delade ledarskapet? 

● Beskriv skillnaderna mellan att ha EN chef och TVÅ chefer. Hur upplever ni samarbetet 

mellan cheferna? 

● Spelar det någon roll vilken chef du pratar med? 

● På vilket sätt är cheferna närvarande/frånvarande?  

● På vilket sätt interagerar ni med er chef? 

● När finns störst behov av tillgänglig chef?  

 

Hur fungerar kommunikationen er emellan? 

På vilket sätt sker kommunikationen och hur ofta sker den? 

● Medarbetare-enhetschef 

● Medarbetare-socialchef 

● Medarbetare-politiker 

● Medarbetare-verksamhetschef 

 

Hållbart ledarskap 

● Finns det något som kan förbättras? 

● Hur ser ni på framtidens ledarskap? 

 

Något du vill tillägga? Tack för att du tog dig tid! 
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ENHETSCHEF 

Vilken bakgrund har du? 

● Vilka yrkeserfarenheter har du? Vilken utbildning har du? 

● Hur länge har du arbetat här? Vilka är dina uppgifter?  

 

Hur beskriver du det delade ledarskapet? 

● Beskriv skillnaderna mellan att vara ensam chef och att dela på ledarskapet. 

● Lagar, ramar, handlingsutrymme? Vid anmälan mm. 

● Varför implementerades delat ledarskap? Hur länge har du ingått i delat ledarskap? 

● Hur interagerar ni med er chef? 

● Hur har du möjlighet att själv påverka din arbetssituation? 

● Stress-strategier? Anser du dig kunna vara ledig på din fritid? 

● Fördelar/nackdelar med ensamt/delat ledarskap? 

 

Hur fungerar kommunikationen er emellan? 

På vilket sätt sker den och hur ofta sker den? När sker den? I vilken situation? 

Beskriv en situation där er kommunikation framhävs. 

● Enhetschef-enhetschef/medarb/soc.chef/politiker/verksamhetschef 

 

Hur ser ansvarsfördelningen ut? 

● Hur många personal ansvarar ni för nu samt innan delat ledarskap? 

● Vem beslutar hur arbetet ska fördelas? 

● Om en slutar-fortsätta delat ledarskap? 

● Är det fortfarande en budget osv eller är det sammanslaget? 

 

Hur kan ett hållbart ledarskap uppnås? 

● Känner ni att ni har högre krav på er nu när ni har delat ledarskap än tidigare? 

● Vilket stöd får ni? Viktiga faktorer för hållbart ledarskap? 

● Hur tror du ledarskapet påverkar medarbetarna? Hur tar era kollegor ert ledarskap? 

● Hur ser ni på framtidens ledarskap? 

 

Något du vill tillägga? Tack för att du tog dig tid! 
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VERKSAMHETSCHEF 

Vilken bakgrund har du? 

● Vilka yrkeserfarenheter har du? 

● Vilken utbildning har du? 

● Hur länge har du arbetat här? 

● Vilka är dina arbetsuppgifter? 

 

Hur beskriver du det delade ledarskapet? 

● För vem finns det delade ledarskapet? 

● Varför har ni valt delat ledarskap? Varför implementerades det? 

● Beskriv organisationens ledarskap jämfört med det delade ledarskapet som råder nu. 

● Vad har införandet av delat ledarskap haft för påverkan i organisationen?  

● Vad erbjuder ni för stöd till cheferna? Lagar, ramar, handlingsutrymme? Vid anmälan  

● Är delat ledarskap ekonomiskt försvarbart och/eller andra aspekter att ta hänsyn till? 

● Finns det andra äldreboende i kommunen där det finns delat ledarskap? 

● Skulle du själv kunna tänka dig att dela på ditt ledarskap? 

 

Hur fungerar kommunikationen er emellan? 

På vilket sätt sker den och hur ofta? När sker den? 

Beskriv en situation där kommunikation förekommer? 

● Verksamhetschef-enhetschef/politiker/medarb/socialchef 

● Hur insatt/delaktig är du i det delade ledarskapet? 

 

Hur ser ansvarsfördelningen ut?  

● Hur stor roll har du i det delade ledarskapet? 

● Vad har du för ansvar i organisationen och dina verksamheter? 

 

Hur kan ett hållbart ledarskap uppnås? 

● Kan det ställas högre krav på cheferna när det finns ett delat ledarskap? 

● Hur ser ni på framtidens ledarskap? 

 

Något du vill tillägga? Tack för att du tog dig tid! 
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SOCIALCHEF 

Vilken bakgrund har du? 

● Vilka yrkeserfarenheter/utbildning har du? 

● Hur länge har du arbetat här? Vilka arbetsuppgifter har du? 

 

Hur beskriver du det delade ledarskapet? 

● För vem finns det delade ledarskapet? 

● Varför har ni valt delat ledarskap? Varför implementerades det? 

● Beskriv organisationens ledarskap jämfört med det delade ledarskapet som råder nu. 

● Vad har införandet av delat ledarskap haft för påverkan i organisationen? 

● Vad erbjuder ni för stöd till cheferna? Lagar, ramar, handlingsutrymme? Vid anmälan 

● Är delat ledarskap ekonomiskt försvarbart och/eller andra aspekter att ta hänsyn till? 

● Finns det andra äldreboende i kommunen där det finns delat ledarskap? 

● Skulle du själv kunna tänka dig att dela på ditt ledarskap? 

 

Hur fungerar kommunikationen er emellan? 

På vilket sätt sker den och hur ofta? När sker den? Hur insatt är du i det delade ledarskapet? 

Beskriv en situation där kommunikation förekommer? 

● Socialchef-enhetschef 

● Socialchef-politiker 

● Socialchef-medarbetare 

● Socialchef-verksamhetschef 

 

Hur ser ansvarsfördelningen ut?  

● Hur stor roll har du i det delade ledarskapet? 

● Vad har du för ansvar i organisationen och dina verksamheter? 

 

Hur kan ett hållbart ledarskap uppnås? 

● Kan det ställas högre krav på cheferna när det finns ett delat ledarskap? 

● Hur ser ni på framtidens ledarskap? 

 

Något du vill tillägga? Tack för att du tog dig tid! 
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POLITIKER 

Vilken bakgrund har du? 

● Vilka yrkeserfarenheter har du? 

● Vilken utbildning har du? 

● Hur länge har du arbetat här? 

● Vilka är dina arbetsuppgifter? 

 

Hur ser du på det delade ledarskapet? 

● Hur ställer sig det delade ledarskapet i förhållande till gällande regler och lagar? 

● För och nackdelar? 

● För vem finns det delade ledarskapet? 

● Vad var din del i implementeringen? Varför implementerades det? 

● Vad erbjuder ni för stöd till cheferna? 

● Vad har införandet av delat ledarskap haft för påverkan i organisationen? Ses det som 

attraktivt? Lättare rekrytera medarbetare? 

● Lagar, ramar, handlingsutrymme? Vid anmälan mm. 

● Är delat ledarskap ekonomiskt försvarbart och/eller finns det andra aspekter att ta 

hänsyn till? 

 

Hur fungerar kommunikationen er emellan? 

På vilket sätt sker den och hur ofta sker den? När sker den? 

● Politiker-socialchef/enhetschef/medarb/verksamhetschef 

 

Hur ser ansvarsfördelningen ut?  

● Hur ofta besöker Ni verksamheten? 

 

Hur kan hållbart ledarskap uppnås? 

● Kan det ställas högre krav på cheferna när det finns ett delat ledarskap? 

● Hur ser ni på framtidens ledarskap? 

 

Något du vill tillägga? 

Tack för att du tog dig tid! 


