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Abstrakt 
 
 

Kurs:                            4FE66E 
 
Författare:                Viktor Ohlsson, Lukas Älverdal 
 
Handledare:                Olle Duhlin 
 
Examinator:                Lars Lindkvist 
 
Titel:                             Delat eller gemensamt ledarskap - Erfarenhet från fyra olika 
                           parkonstellationer. 
 
Syfte:          Genom att undersöka olika parkonstellationer med delat  
                           ledarskap från fyra olika branscher, erhålla en ökad förståelse 
     för hur detta fungerar och utövas i praktiken.  
     Genom förståelsen komma fram till vad som kännetecknar  
     delat ledarskap för att ge en större kunskap till hur  
     det kan tillämpas.  
 
 
 
Forskningsfrågor:      Vilka förutsättningar krävs för att delat ledarskap  
     ska fungera i praktiken? 
    - Vad framhävs genom ett delat ledarskap?  
     För vems skull delas ledarskapet? 
    - På vilket sätt gynnas/missgynnas ledaren och  
                  medarbetarna? 
     Hur ser maktförhållandet ut bland de som delar?  
 
             
 
Nyckelord:                ledarskap, delat ledarskap, samledarskap, dubbelt ledarskap, 
     parledarskap, tandemledarskap, makt.  
 
Metodologi:              Kvalitativ studie.  
 
Kontribution:              Denna studie bidrar till forskningsfältet genom att öka  
     förståelsen för hur delat ledarskap fungerar och utövas i fyra 
     olika praktiker. Från dessa fyra olika praktiker fick vi en ökad 
     kunskap i hur det kan appliceras samt hur maktdelandet kan 
     tillämpas mellan de som delar ett ledarskap. 
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Abstract 
 
 
Course:                4FE66E 
 
Authors:                Viktor Ohlsson, Lukas Älverdal 
 
Tutor:                Olle Duhlin 
 
Examiner:                Lars Lindkvist 
 
Title:                 Shared or mutual leadership. - Experience from four different duo 
               constellations. 
              
 
Purpose:       By examining different constellations of shared leadership from         

four different fields obtain a better understanding how it works and 
is exercised in practice. Through the understanding arrive at what 
distinguishes the shared leadership to provide a greater knowledge 
of how it can be applied.  

 
 
Research questions: What conditions is necessary for shared leadership to work 
               in practice? 
                    - What is emphasized through a shared leadership? 
               For whose sake is the leadership shared?  
                    - In what way will it benefit/disfavour the 
                       leader/employee? 
               How is the power relationship among those who share leadership? 
             
 
Keywords:                shared leadership, co-leadership, leadership, power sharing,  
 
Methodology:            Qualitative study.  
 
Contribution:            This thesis contributed to the field of theory of shared                              
               leadership and obtained a better understanding of how it  
               works and is exercised in four different practices.  
                                    From these four different practices we obtained greater  
               knowledge in how it can be applied and how power sharing can be 
               enabled between those who share leadership. 
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1 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

[PANG]. 

 

Klockan var kvart i nio. Vi hade 150 meter kvar till Byteatern i Kalmar efter färden 

från Växjö. Vi skulle träffa två personer kl. 09.00 som delade på ett ledarskap. Helt 

plötsligt körde en svart Volvo V70 in i bilens ena sida, kommandes ut från ingenstans. 

Han hade förmodligen bråttom och struntade i att se sig om eftersom han beklagade sig 

efter vi stigit ut ur bilen att ”jag som skulle till ett möte”. Viktor började leta efter 

skadeanmälans-blanketten som han vet att han hade i bilen någonstans, den skulle 

banne mig fyllas i på plats. Att det var föraren i Volvons fel, det var det inga tvivel om 

och då skulle han inte smita undan tänkte Viktor. Lukas började vrida på sig när 

klockan närmade sig 09.00, då vi hade bestämt träffen med Daniel och Mia på 

Byteatern. Vi kunde ju inte komma försent, framförallt inte när vi hade haft så svårt att 

hitta en tid som passade med dem och bytt tider otaliga gånger. Lukas och Viktor 

tittade på varandra, varav Viktor sa: ”Gå du bort och mjuka upp dom lite så länge, så 

fixar jag färdigt det här!”. 

 

Det vi vill berätta med denna händelse är inte på något sätt att svarta Volvos är 

oberäkneliga i trafiken, eller att stressade människor struntar i att se sig för innan de kör 

ut från parkeringar. Det vi vill säga är att där och då syntes vårt delade ledarskap på ett 

tydligt sätt. Delat ledarskap kan te sig i olika former, och det här var ett tydligt sådant. 

Vi hade ett gemensamt ansvar för vår uppsats och att vi skulle samla in den empiri vi 

behövde, och vi fick helt enkelt dela upp våra arbetsinsatser för att kunna möta det 

gemensamma ansvar vi hade.  

 

Delat ledarskap är ingen ny företeelse, det finns anor redan från det gamla 

republikanska Rom, där maktmissbruk undveks genom att konsulerna som styrde alltid 

var två till antal (Sally, 2002). I nutid har det flertalet gånger uppmärksammats medialt 

att två personer kan dela ett ledarskap. Såhär efter valtider är det kanske inte många 

som undgått att miljöpartiets språkrör är två till antalet och delar på ansvaret 

tillsammans. Likaså för dem som minns förde duon Lars-Tommy (Lars Lagerbäck och 

Tommy Söderberg) det svenska herrlandslaget i fotboll till tre raka mästerskap under de 
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första åren på 2000-talet. Trots detta lyfter Döös et. al (2005) att tanken på att vara två 

personer som delar ett ledarskap kan vara en främmande form av ledarskap och är 

omdiskuterat trots att det inte är någon ny företeelse. Det började i mitten på 1990-talet, 

när forskning adresserade begreppet delat ledarskap, och det blev således mer 

accepterat trots att det skiljdes från den traditionella synen på ledarskap, där ledaren är 

en till antal (Seers et.al, 2003). Men redan när vi kommer till världen menar Holmberg 

och Söderlind (2004) att vi får uppleva det vanligaste delade ledarskapet, nämligen 

föräldraskapet. Holmberg och Söderlind (2004) beskriver att delat ledarskap som 

begrepp väcker många känslor, förhoppningar och farhågor. Det är även ett ord med 

många synonymer så som samledarskap, dubbelt ledarskap, parledarskap eller 

tandemledarskap. Holmberg och Söderlind (2004) utgår från definitionen att delat 

ledarskap innebär att två personer delar på en chefstjänst. Att två delar på en chefstjänst 

innebär att: 

• Samtliga befogenheter innehas av båda personerna. 

• Ansvaret delas solidariskt i både med- och motgång. 

• Arbetsuppgifterna delas på ett sätt så att verksamheten löper smidigt. 

Den viktigaste konsekvensen menar Holmberg och Söderlind (2004) blir att cheferna 

delar på makten över besluten i verksamheten. Små beslut i den vardagliga 

verksamheten kan tas på egen hand, men alla viktiga beslut tas tillsammans. Samtidigt 

har de empiriska förklaringarna och studierna till detta alternativa ledarskap fortsatt 

vara outforskat menar Pearce och Conger (2003).  

 

Hur ett ledarskap ska se ut, är det dock inte direkt brist på forskning om, det har varit ett 

starkt ledarskapsfokus under väldigt lång tid. Vilket har lett till att det numera talas om 

situationsanpassat ledarskap, eftersom det finns så många olika teorier om hur det ska 

ledas på bästa sätt. Redan på 1990-talet gjorde John Kotter skillnad på att motivera och 

att styra efterföljarna, det handlar således om att istället få efterföljarna att förstå, 

acceptera och motivera dem till att följa en viss riktning, snarare än att sätta direktiv 

(Kotter, 2001). Sveningsson och Alvesson (2010) tillsammans med Thylefors (2007) 

gör liknande förklaring genom att särskilja på chefskap och ledarskap. I syfte för att 

balansera chefskapet som ”det gamla”, det hierarkiska och styrande, och ledarskapet 

som det ”nya” för att motivera medarbetarna. Trots att särskiljningen ursprungligen 

gjordes på 70-talet benämns den fortfarande som den nya ledarskapsorienteringen, och 
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mycket av det som finns i denna orientering även idag dominerar fenomenet ledarskap. 

Målet med chefskapet är dock att utöva ledarskap, trots att chefen i sin roll också kan ha 

de administrativa uppgifterna, utöver ledarskapet. 

 

Oavsett hur ledarskapet utövas, tror vi att det måste finnas något som särskiljer att vara 

två och dela på ett ledarskap gentemot att vara en ensam ledare, oberoende på vilken 

bransch det är eller hur organisationen arbetar. I vårt fall har vi tittat på fyra olika 

organisationer som utifrån Döös et. al (2005) definition kan sägas dela på sitt ledarskap. 

Döös et. al (2005) breda definition av delat ledarskap är att det både kan vara olikställt 

delande, det vill säga en VD och en vice VD som har olika maktpositioner men 

samarbetar gällande arbetsuppgifter, men även likställt delande där båda parter besitter 

lika mycket makt inom samma områden. Alltifrån formellt till informellt, det vill säga 

om de delar ledarskapet på pappret men även i praktiken.  

 

De organisationer som medverkat i denna studie skiljer sig gällande branscher, hur högt 

uppsatta cheferna är, organisationernas storlek, ägandestruktur och uppbyggnad. Vi har 

tittat på följande företag: 

• Fresh AB, som sysslar med ventilationslösningar där två VD:ar tidigare delade på 

posten högst upp i organisationen. Ett industriföretag med ca 50-70 medarbetare. 

• Byteatern Kalmar Länsteater, som erbjuder scenkonst för både barn, ungdomar och  

vuxna. Där vi har pratat med två personer som valt att dela på teaterchefsrollen, och 

är 17 medarbetare, plus frilansande skådespelare. 

• Intensivvårdsavdelningen (IVA) på Värnamo sjukhus. Ett sjukhus numera 

inkluderat i Jönköping Läns Landsting, med ca 1200 anställda. Där träffade vi 

vårdenhetscheferna, två till antal som delar på ledarskapet för ca 60 medarbetare. 

• Smålandsposten i Växjö. En tidning som ägs av den stiftelseägda koncernen Gota 

Media. Där en ansvarig utgivare och en politisk chefredaktör har två olika uppdrag 

från Gota Media för att särskilja politisk inriktning och tidningens oberoende och 

objektivitet. 

1.2 Problemdiskussion 

I det svenska arbetslivet råder det inga tvivel om att delat ledarskap existerar, mer än 

vad vi själva trodde. Döös et. al (2005) kartläggning visade på att 41 % av de tillfrågade 

cheferna på något sätt delade ett ledarskap. I denna studie, på uppdrag från det numera 
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nerlagda Arbetslivsinstitutet gjorde Döös et. al (2005) en kvantitativ studie för att 

kartlägga det delade ledarskapets utbredande. Problematiskt blir dock att studien 

gjordes utifrån Döös et. al (2005) definition på delat ledarskap, vilket inte alltid är 

densamma definition som andra forskare har. När andra framstående författare inom 

området (Pearce och Conger, 2003; Holmberg och Söderlind, 2004 samt Lambert-

Olsson, 2004) belyser det delade ledarskapet ur ett annat perspektiv, leder det således 

till en generisk beskrivning. De personlighetsdrag och förutsättningar som forskningen 

enas om är exempelvis gemensamma värderingar, respekt för den andres kompetenser 

och personkemi. Vi anser dock att dessa förutsättningar inte särskiljer sig från hur vi 

upplever att alla starka relationer i en organisation ska vara. Dessutom besitter Döös et. 

al (2005) ett relativt brett perspektiv på vad delat ledarskap är. Således fanns det bland 

de tillfrågade organisationerna många som delade ett ledarskap, utan att de själv insåg 

att de gjorde det. Vi ställer oss som författare frågande till om vi kan erhålla en djupare 

förståelse för vilka förutsättningar som krävs för att delat ledarskap ska fungera i 

praktiken. Likaså vilka begränsningar det finns för det delade ledarskapet, och samtidigt 

behålla Döös et. al (2005) bredd. 

 

När vi sedan väljer att leta efter efterföljarna som Sveningsson och Alvesson (2010) 

beskriver som medproducenter i ett ledarskap så finner vi två publicerade studier ur ett 

medarbetarperspektiv. Biglari (2006) samt Strandin (2008) som inte särskiljer på 

medarbetarnas uppfattning om delat ledarskap i förhållandet till det ledarskap som 

ledarna utövar. Det vill säga att faktorerna som kan upplevas förändras med det delade 

ledarskapet, sätts inte i förhållande till ledarskap. Finns det något som framhävs genom 

att vara två och dela, som också påverkar ett ledarskap ställer vi oss frågande till. Vi 

anser att det delade ledarskapet måste studeras och sättas i förhållande till teori om 

enskilt ledarskap för att se vilka faktorer som särskiljer och framhävs i det delade 

ledarskapet, samt huruvida både ledarna och medarbetarma kan tänkas gynnas eller 

missgynnas av dessa. Den utgångspunkten vi har är att två dåliga ledare inte blir bättre 

för att de är det tillsammans, det är inte så enkelt som i matematik där minus gånger 

minus blir positivt. Därför är ett bra ledarskap en förutsättning oavsett om det är en eller 

två. Genom att titta på ledarskapslitteratur ämnat för att beskriva bra ledarskap när det 

gäller en ledare till antal, hoppas vi kunna hitta punkter som vi kan överföra till delat 

ledarskap, som kanske underlättas eller försvåras genom att det är två som delar.  
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Sist men inte minst är vi nyfikna på hur makt kan delas. Christensen, Daugaard Jensen 

och Lindkvist (2014) menar på att makt existerar i alla sociala relationer. De definierar 

även makt som inflytande och mandat, och bortser från det negativt laddade i 

maktbegreppet som de är medvetna om existerar, som dominans, tvång eller 

manipulation. Vi ställer oss här undrande om makt kan vara jämlikt delat i en relation, 

eller om det svänger mer åt den ena partens sida. Det vi eftersträvar att ge svar på är om 

parterna själva i det delade ledarskapet är medvetna om hur deras maktfördelning ser ut, 

eller om det finns en genuin prestigelöshet att ingen av dem reagerar eller bryr sig om 

makten är jämlik eller ej.  

 

1.3 Problemformuleringar 

Vilka förutsättningar krävs för att delat ledarskap ska fungera i praktiken? 

- Vad framhävs genom ett delat ledarskap?  

För vems skull delas ledarskapet? 

- På vilket sätt gynnas/missgynnas ledaren och medarbetarna? 

Hur ser maktförhållandet ut bland de som delar?  

 

1.4 Syfte  

Genom att undersöka olika parkonstellationer med delat ledarskap från fyra olika 

branscher, erhålla en ökad förståelse för hur detta fungerar och utövas i praktiken. 

Genom förståelsen komma fram till vad som kännetecknar  delat ledarskap  för att ge 

en större kunskap till hur det kan tillämpas.  
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2 Metod 

2.1 Forskningsansats och vetenskapligt förhållningssätt 

Vi ämnar erhålla en ökad förståelse för fenomenet delat ledarskap. För att göra detta 

krävs en mer djupgående undersökning för att inte bara skrapa på ytan av begrepp som 

redan existerar. Valet av metod blir således en kvalitativ metod, detta eftersom att 

kvalitativ forskning går hand i hand med det vetenskapliga förhållningsättet som kallas 

för hermeneutik, inom vilken forskaren har en tolkande roll och är öppen, subjektiv och 

engagerad May (2013). Målet i hermeneutisk forskning är att besvara en eller flera 

frågor som kräver förståelse för undersökningens problem snarare än att beskriva och 

bekräfta företeelser. Därför har vi i denna studie valt att använda oss utav en förstående 

ansats, eftersom tolkning och förståelse av data är något som vi anser är av stor vikt för 

att uppnå kunskap. En förstående ansats innebär att kunna förstå och tolka det resultat 

som framkommer av empiriska studier genom intervjuer och observationer tillsammans 

med teori. I vår studie krävs det att vi kommer till insikt både genom att tolka det 

empiriskt insamlade materialet genom intervjuer men såväl det teoretiska materialet 

som idag omsluter ämnet. Patel och Davidson (2011) beskriver att hermeneutiken har 

ståndpunkten att den mänskliga verkligheten kan beskrivas och förstås genom att tolka 

det skrivna och uttalande språket.  

 

Teoridelen kan spela olika roller i olika typer av studier, varav de finns tre olika 

ansatser. Den gällande i denna studie är abduktion.  

 

2.2 Abduktion 

Abduktion är filosofisk term som är besläktad med både induktion och deduktion och 

enligt Patel och Davidson (2011) så kan abduktion förklaras genom att forskaren rör sig 

mellan teori och empiri och låter förståelsen successivt växa fram. Relationen mellan 

teori och empiri kan förklaras på tre olika sätt enligt Patel och Davidson (2011), där en 

induktiv ansats utgår från empiri till teori, teorierna formuleras efter att det empiriska 

materialet samlats in. Här vill forskaren inte begränsa eller påverka den information 

som ska samlas in. I en deduktiv ansats är det tvärtom, att studien utgår från teoretiskt 

material innan empirin samlas in. Detta för att forskaren skall ha en förkunskap och 

kunna möta de förväntningar som finns inom ämnet, för att sedan se om det insamlade 
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materialet i verkligheten stämmer överens med tidigare forskning kring ämnet 

(Jacobsen, 2002). Vi har valt att använda oss utav en abduktiv ansats. Detta för att vi 

ska kunna pendla mellan teori och empiri och på detta sätt få möjlighet till att anpassa 

vår teori genom arbetsprocessen och kunna utöka med relevanta källor. Detta gör att vi 

inte heller blir fastlåsta i ett mönster eller ett visst spår vilket Alvesson och Sköldberg 

(2008) anser är en fördel gentemot ovan nämnda ansatser. Eftersom att vår studie syftar 

till att förstå begreppet delat ledarskap och för att begreppet i sig är tudelat mellan 

forskare så kan vi inte enbart utgå från det teoretiska materialet utan vi måste ut och 

samla in empiriskt material från olika delade ledarskap i olika branscher vilket gör att 

en abduktiv ansats passar vår studie. 

Tillvägagångsättet för denna studie var att först studera teorin, vad delat ledarskap 

innebär och vad som kan sägas definiera delandet. Genom att göra detta kunde vi 

sedermera utföra ett urval på respondenter till studien som delade på ett sätt som kan 

definieras som delat ledarskap. Efter en empirisk undersökning av valda organisationer 

behövde vi återvända till teorin, för att försöka finna stöd för företeelser vi stött på.  

2.3 Val av datainsamling 

Vår studie består främst av primärdata och vi kompletterar studien med sekundärdata. 

Primärdata i vårt fall består utav de intervjuer som vi genomförde med våra 

respondenter. Enligt Dahmström (2011) består sekundärdata utav tidigare insamlad 

empiri i ämnet skapad för ett annat syfte och primärdata är information som är hämtad 

från en förstahandskälla för ett specifikt syfte. Dessa metoder kompletterar varandra bra 

och gör att vi får en djupare förståelse för det ämnet som vi ämnar undersöka.  

 

2.3.1 Primärdata 

Eftersom vår kvalitativa studie ämnar erhålla en ökad förståelse för hur det delade 

ledarskapet ser ut i praktiken, samt erhålla en större förståelse till hur det kan tillämpas, 

valde vi att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Fördelen med den 

semistrukturerade intervjun är att respondenten får prata fritt, samtidigt som följdfrågor 

kan ställas under tiden, vilket i sin tur kan leda till mer utförliga svar och ökad 

förståelse (May, 2013).  
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Genom att intervjua de som delar ledarskapet samtidigt skapade vi vår egen tolkning av 

hur det agerar tillsammans i det delade ledarskapet samt att det blev en öppen 

diskussion mellan respondenterna. Genom att intervjua två samtidigt anser vi att 

respondenterna som May (2013) framhåller gav oss tillgång till deras åsikter, 

värderingar, upplevelser och känslor på ett tydligare sätt.  

 

2.3.2 Sekundärdata 

Det delade ledarskapet är ännu relativt outforskat, men det finns en studie i ämnet av 

Döös et. al (2005) där de har gjort en kartläggning över hur vissa delade ledarskap 

definierar sitt ledarskap. För att vi skulle kunna skapa oss en bild över hur andra har 

tolkat sitt ledarskap innan vi själva samlade in vår primärdata, var sekundärdata 

användbar för att skapa en förförståelse, detta i enlighet med vad Jacobsen (2002) 

framhåller som en av sekundärdatas främsta användningsområden.  

 

Insamlingen av sekundärdata 

Den sekundärdata som användes i denna studie är från det numera nerlagda 

Arbetslivsinstitutet som har en litteraturserie i just delat ledarskap. Denna forskning är 

kvantitativ för att se till det delade ledarskapets utbredning, vilket gjorde den till ett bra 

komplement för att få en översiktlig bild till vår mer djupgående studie. All 

sekundärdata är presenterad i teorikapitlet, medan primärdata återfinns i empirikapitlet.  

 

2.4 Kvalitativa intervjuer 

Som tidigare nämnt använde sig denna studie utav en kvalitativ forskningsmetod. 

Denna forskningsmetod satte få begränsningar för studien och gav dessutom ett större 

utrymme för nyanserade svar och därmed också möjlighet till större förståelse kring 

ämnet (Jakobsen, 2002). De intervjuer som genomförts i denna studie är kvalitativt 

präglade och ambitionen har varit att respondenterna ska få berätta om sina tankar och 

erfarenheter kring ämnet delat ledarskap, samtidigt som vi moderatorer vill få en 

djupare förståelse kring de problemformuleringar som studien har. Eftersom att vi vill 

få en förståelse rörande begreppet delat ledarskap menar Jacobsen (2002) att en 

kvalitativ metod är ett bra sätt att bringa klarhet i de oklarheter som finns inom 

ämnesområdet. Eftersom att begreppets innebörd är delat mellan forskarna inom 

forskningsfältet ansåg vi att denna metod var bäst lämpad för studien syfte.  
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Ejvegård (2004) menar att den kvalitativa intervjun syftar till att få reda på ”varför” och 

att låta intervjuaren ställa kompletterande följdfrågor för att få mer utvecklande svar. 

Att låta intervjuns riktning påverkas av respondenten är enligt Bryman och Bell (2005) 

önskvärt eftersom det blir enklare att avgöra vad respondenten anser vara relevant och 

viktigt i ämnet.  

 

2.4.1 Intervjufrågor 

I Bilaga 1 återfinns intervjuguiden med frågor i sin helhet. Frågorna har sin 

utgångspunkt i teorin, samtidigt som vi valt att ställa frågor kring områden där vi märkt 

en avsaknad i teorin. Likaså kompletterades intervjuguiden med frågor från vår egen 

förförståelse kring hur det kan tänkas vara, samt undersöka huruvida våra fördomar 

stämde in i verkligheten. 

 

2.4.2 Utformning och genomförande av intervjuer 

En intervju kan planläggas efter olika inriktningar. Inför en semistrukturerad intervju 

har ämnet för intervjun bestämts och frågeställningar som ska beröras under intervjun 

förberetts. För att underlätta intervjuprocessen kan en så kallad intervjuguide skapas 

som stöd åt forskaren. Frågorna som finns med i guiden behöver inte ställas i ordning, 

utan intervjuaren har möjligheten att vidare utforska de områden respondenten finner 

intressanta. Intervjuprocessen kan således göras mer flexibel utan att forskaren riskerar 

att hamna på fel spår (Bryman & Bell, 2005).   

 

En annan aspekt vad gäller intervjun är frågan om standardisering. Är intervjufrågorna 

utformade enligt en hög grad av standardisering betyder det kortfattat att intervjuaren 

bestämmer precis allt kring frågorna och att alla respondenter får precis samma frågor i 

samma ordningsföljd. En låg standardisering innebär i sin tur att respondenterna får 

sväva ut mer, och själva i högre grad kan styra diskussionen (Patel och Davidson, 

2011). I denna studie har semistrukturerade intervjuer genomförts, där intervjuguide 

med frågor gjordes i förväg. Respondenterna har tillåtits att spinna vidare på sidospår så 

länge det legat inom ämnets ramar. Likaså följdes inte intervjuguiden till punkt och 

pricka, och följdfrågor ställdes kontinuerligt, således är standardiseringsgraden av låg 

karaktär. Intervjuguiden i sin helhet kan ses i Bilaga 1.  
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Intervjuerna valdes att hållas med ledarna tillsammans, det vill säga två och två. 

Anledningen till att vi valde att prata med båda samtidigt istället för en i taget var för att 

vi anser symboliska handlingar och samspelet dem emellan var lika värdefullt för oss 

som det uttalade ordet. Kritik kan ges över att personerna inte vågar tala helt fritt och 

ärligt med den andra personen i rummet, vilket vi är medvetna om. Dock anser vi att 

samspelet dem emellan var av större vikt. Ett alternativ till vårt sätt att hålla intervjuer 

för att kombinera de båda skulle kunna vara att genomföra intervjuer enskilt för att 

sedan komplettera med observationer. Detta anser vi hade varit önskvärt eftersom 

 vi inte vet om de höll tillbaka information för att de intervjuades tillsammans.  

 

Sinsemellan hade vi en uppdelning av roller vid intervjutillfällena för att inte missa 

något av vikt. Där Viktor Ohlsson agerade moderator för att se till att vi höll oss inom 

ramarna för studien samt se till att vi fick svar på de frågor vi hade i vår intervjuguide. 

Lukas Älverdal’s roll var att föra anteckningar,  då de symboliska handlingarna 

ledarduon emellan inte kan fångas upp i ljudinspelningen som också kunde antecknas. 

Samtidigt ställde båda följdfrågor och kompletterande frågor under intervjun.  

 

Den första intervjun genomfördes med Peter Iburg och Patrik Dahlberg på 

Trädgårdsgatan i Växjö den 28 april 2015 klockan 09.00. Intervjun skedde i Peter 

Viborgs lägenhet. Intervjun varade i cirka två timmar, och i och med att det var den 

första intervjun följdes också den intervjuguide som vi tillämpat mer noggrant. 

Intervjun gav oss således väldigt mycket relevant information, dock märkte vi att vissa 

av de frågor vi ställde gav liknande svar som vi fick från andra frågor. Detta resulterade 

i att vi inför den andra intervjun sammanförde vissa frågor. Redan efter den första 

genomförda intervjun kändes det som att vi började få ett grepp om hur delat ledarskap 

kan se ut i praktiken.   

 

Den andra intervjun genomfördes med Magnus Karlsson och Marcus Svensson på 

Smålandspostens kontor i Växjö den 28 april 2015 klockan 11.30, intervjun pågick i 

ungefär en och en halvtimme. I denna intervju var det påtagligt svårare för oss att följa 

intervjuguiden, eftersom vi märkte att vissa av de frågor vi ställde inte kunde appliceras 

på deras typ av delade ledarskap. Vår intervjuguide handlar om hur delat ledarskap 

delas och varför det delas som det gör. Respondenternas delade ledarskap hade i detta 

fall en strikt formell rolluppdelning satt av styrelsen. 
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Den tredje intervjun skedde i Värnamo på Intensivvårdsavdelningens (IVA) 

konferensrum tillsammans med Eva-Maj Bengtsson och Ann-Christin Jönsson. Detta 

var den 5 maj 2015 klockan 10.00. Intervjun pågick i en timme och 45 minuter, och här 

kunde vår uppdaterade intervjuguide tillämpas. Vi kände oss varma i kläderna och 

kunde därmed också ställa ännu fler följdfrågor än tidigare. Det märktes en skillnad i att 

dessa respondenter inte svarade lika mycket eller utförligt som respondenterna för 

Fresh. Detta tror vi har att göra med att de båda var relativt nya i sitt delade ledarskap. 

Efter denna intervju började vi även se fler kopplingar mellan organisationerna, 

eftersom att vi nu kunde se tydliga likheter i det delade ledarskapet med Fresh AB, 

gentemot vad vi kunde göra med ledarduon på Smålandsposten. Framförallt berodde 

detta på att IVA delade sitt ledarskap på ett liknande sätt som Fresh, vilket skiljer sig 

från Smålandspostens tydliga rolluppdelning.  

 

Den fjärde intervjun genomfördes i Kalmar i Byteaterns lokaler den 11 maj strax efter 

klockan 09.00 tillsammans med Mia Carlsson och Daniel Rylander. Detta var vår sista 

intervju och även denna varade i nästan två timmar. Eftersom att detta intervjutillfälle 

skedde en vecka senare än planerat hade vi samlat på oss och redan börjat bearbeta den 

tidigare insamlade empiri, vilket gjorde att vi hade fler följdfrågor utöver vår 

intervjuguide.  

 

2.4.3 Dokumentation 

Under de intervjuer som genomförts i koppling till denna studie har både inspelning och 

anteckningar använts. För att inte drabbas av tekniska haverier höll båda inspelning 

igång på varsin dator. Det säkerställdes också med respondenterna att inspelning var 

accepterat av dem båda innan vi startade intervjun. Lukas Älverdal förde likt tidigare 

nämnt anteckningar, vilket Patel och Davidson (2011) menar är viktigt att forskaren gör 

eftersom det återspeglar det som denne uppfattat som relevant och viktigt under 

intervjun. De menar även att det kan ses som problematiskt när det är forskarens egen 

tolkning som görs. I detta fall ansågs fördelarna väga över nackdelarna, och 

anteckningar kunde föras över det som ljudupptagningen inte upptog. Bryman och Bell 

(2005) anser även de att det är givande att spela in intervjun, främst för att kunna gå 

tillbaka och granska sitt material. Vad som vid inspelning är viktigt enligt Bryman och 
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Bell (2005) är att inte stänga av inspelningen när man fått svar på sista frågan, utan låta 

inspelningen löpa till dess att hela mötet är över.  

Detta eftersom att respondenten efter frågorna ofta slappnar av och öppnar sig och 

kanske delar med sig av ytterligare erfarenheter som kan vara av högsta relevans för 

undersökningen. Under de intervjuer som genomförts märktes inte denna effekt av men 

detta anser vi forskare ha sin orsak i intervjuns låga grad av standardisering, det vill 

säga att respondenten alltid gavs utrymme att vidareutveckla sina svar. 

 

2.5 Urval 

Denna studie ämnar undersöka hur delat ledarskap ser ut i praktiken, därför var det 

viktigt för oss att hitta respondenter där det delade ledarskapet utövades i olika 

konstellationer. Val av rätt respondenter är kritiskt för studien eftersom den empiri som 

samlas in avgör studiens kvalité. Vi gjorde ett representativt urval, och det motiveras 

genom att vi undersökte olika delade ledarskap inom olika branscher, vilket gör att den 

empiri som vi samlat in blir tillförlitlig. Urvalet innefattar såväl offentlig sektor, som 

privatägt och även stifelseägt. Desstuom var det på förhand ett ledarskap som sågs som 

olikställt delat gentemot de andras likställda delande. 

Nedan presenteras de utvalda företag eller verksamheter där det utövas ett delat 

ledarskap: 

 

2.5.1 Byteatern Kalmar Länsteater 

Är länsteater i Kalmar län sedan 1992 och bildades 1971. Teatern producerar scenkonst 

för barn, ungdom och vuxna samt turnerar i sydostlänen och övriga Sverige. Byteatern i 

Kalmar är Länsteater och spelar på uppdrag av Kalmar Regionförbund och Statens 

Kulturråd med stöd av Kalmar Kommun. Byteatern leds idag av teaterchefer Mia 

Carlsson och Daniel Rylander och totalt är det 17 heltidsanställda på teatern. Båda två 

ingår i ett så kallat delat ledarskap där Mia Carlsson i grund och botten är producent och 

Daniel Rylander är regissör. Anledningen till att vi ville intervjua dessa två är att de 

tillsammans sökte tjänsterna som teaterchefer. De båda kom utifrån och hade ingen 

kännedom om verksamheten, medarbetarna eller kulturen på arbetsplatsen sedan 

tidigare. Att intervjua detta ledarskap ger perspektiv på hur det delade ledarskapet ser ut 

i praktiken samt hur det kan tillämpas. 
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2.5.2 Fresh AB, Växjö 

Är ett företag grundat i Gemla. Fresh är en av Europas ledande leverantörer av 

produkter för att förbättra inomhusmiljön, detta genom att skapa sundare och 

hälsosammare inomhusklimat främst riktat mot bostäder. Fresh valdes 2003 till 

"Sveriges bästa arbetsplats" av Veckans Affärer och hade som mest 70 anställda.  

Under de framgångsrika åren leddes företaget av Peter Iburg och Patrik Dahlberg i form 

av ett delat ledarskap. Båda två är sprungna från organisationen men de verkade på 

olika delar innan de tillsammans fick uppdraget som de kallar för "Verkställande 

ledning". För att skapa en ökad förståelse för hur ett delat ledarskap kan se ut, när båda 

ledarna har växt fram ur organisation, samt hur ett sådant ledarskap tillämpas när en 

förförståelse för hur organisationen fungerar och är uppbyggd fanns motivation nog för 

att inkludera dessa respondenter i studien.  

 

2.5.3 Intensivvårdsavdelningen, IVA, Värnamo Sjukhus 

Värnamo Sjukhus är ett av Sveriges största länsdelssjukhus. Där bedrivs specialiserad 

vård, planerad såväl som akut. På avdelningen IVA bedrivs vård där svårt sjuka 

människor behandlas. På IVA i Värnamo finns det 60 anställda sjuksköterskor och 

undersköterskor som vårdenhetscheferna Eva-Maj Bengtsson och Ann-Christin Jönsson 

ansvarar för. På avdelningen finns det även ett par roterande läkare men dessa berör inte 

ledarduons ansvarsområde. Deras positioner kan bäst beskrivas som mellanchefer. Det 

arbetar båda fortfarande som sjuksköterskor i praktiken samtidigt som de ansvarar för 

verksamhetens drift och för personalen. Detta delade ledarskap är viktigt för studien 

eftersom att deras professioner är likadana, sektorn och verksamheten som de verkar i 

är offentlig, vilket ger andra perspektiv på hur det delade ledarskapet ser ut i praktiken 

samt hur det tillämpas i en sådan organisation där det traditionellt sätt är mycket 

ovanligt.   

 

2.5.4 Smålandsposten, Växjö 

Är en dagstidning som ges ut i Kronobergs län med huvudkontor i Växjö. Tidningen 

såldes 1975 till stiftelsen Barometern och ingår i tidningskoncernen Gota Media AB. På 

Smålandsposten arbetar runt 60 journalister och leds idag av chefredaktör och ansvarig 

utgivare Magnus Karlsson, samt av politisk chefredaktör Marcus Svensson. Sedan 

1960-talet är denna typ av konstellation vanlig inom tidningsvärlden och är sedermera 
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ramen för hur en tidning är uppbyggd och verkar. Hur denna konstellation delar på ett 

delat ledarskap trots att det inte medvetet kan bedriva påtryckningar på varandra är 

intressant för studien. Detta för att skapa en ökad förståelse för hur de i praktiken delar 

på det ansvar som de blivit tilldelade av stiftelsen, samt hur de arbetar för att 

upprätthålla den samhällsnytta som tidningen verkar för.  

Att båda två är oberoende av varandra men har ett gemensamt syfte är intressant och 

gör att denna konstellation skapade en motpol till de övriga respondenterna i denna 

studie.  

 

2.6 Insamling av Teori 

För att avgränsa oss i vårt ämnesområde och hitta existerande gap i nuvarande 

forskning började vi med att se över de teorier som existerar idag. Genom att sätta oss 

in i det delade ledarskapet, märkte vi ganska snart att det svenska begreppet inte 

definierades riktigt på samma sätt som det engelska shared leadership och co-

leadership som till större del fokuserar på att varva ledare efter situation i grupper och 

team.  

 

Vi insåg även att definitionen av ledarskap skiljer sig åt. Därmed utgick vi från 

kurslitteratur kring ledarskap. Likaså litteratur kring maktbegreppet.  

 

I universitetsbibliotekets sök-katalog användes de svenska begreppen ledarskap och 

makt samt delat ledarskap, samledarskap, dubbelt ledarskap, parledarskap och 

tandemledarskap. Eftersom det inte finns så mycket kring delat ledarskap att tillgå i 

universitetsbibliotekets sök-katalog lästes dessa teorier på i sin helhet innan vi valde att 

gå vidare med ledarskapsbegreppet. De teorierna som sågs som framstående var främst 

Döös i olika konstellationer, Holmberg och Söderlind samt Lambert-Olsson (Döös et. al 

2003; 2005; 2013; Holmberg & Söderlind, 2004; samt Lambert-Olsson, 2004). De 

författarna som framkom utöver de ovan nämnda, refererade i stor utsträckning till dem. 

Bland de engelska sök-orden användes Shared Leadership, Co-leadership, 

Transformational Leadership, Leader-member exchange och Power.  

 

Likaså utgick vi från vissa referenser i existerande forskning för att undersöka vidare. 

Både litteratur och vetenskapliga artiklar var av intresse. Dels för att få en helhetsbild, 
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samt få tillgång till nyare spetsforskning. Vi försökte alltid hålla oss till det senaste att 

tillgå.  

 

2.7 Kvalitetsmått 

Bryman och Bell (2005) förklarar att reliabilitet och validitet anpassat för den 

kvalitativa forskningen utgår från begreppen trovärdighet och äkthet istället för de 

traditionella kvantitativa begreppen.  

Delen om trovärdighet innefattar del-kriterierna tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt möjligheten att styrka och bekräfta. Del-kriterierna bör även genomsyra 

alla de valen som görs i vår studie. Tillförlitlighet har sin närmsta motsvarighet i den 

kvantitativa forskningens interna validitet. Tillförlitlighet i kvalitativ forskning skapas 

genom att forskaren säkerställt att regler följs och att studiens framsteg och resultat 

kontinuerligt rapporteras till de medverkande deltagarna (Bryman & Bell, 2005). 

Överförbarhet motsvaras av extern validitet och handlar om att empirisk data 

dokumenteras mycket noggrant för att kunna bedöma hur pass överförbara resultaten är 

till en annan miljö. Pålitlighet motsvaras av reliabilitet och skapas genom att forskaren 

redogör för samtliga faser i forskningsprocessen för att påvisa arbetets kvalitet och 

förenkla för eventuell granskning. Möjligheterna att styrka och bekräfta handlar 

avslutningsvis om forskarens objektivitet och att denne inte under forskningsprocessen 

låtit sig påverkas av personliga värderingar eller liknande (ibid.). 

 

Delen om äkthet innefattar i sin tur att en rättvis bild ska återges av forskningsobjektens 

åsikter och uppfattningar (ibid.). 

 

Jacobsen (2002) menar att det är viktigt att rätt personer är med i studien som är insatta 

i ämnet, i detta fall var alla respondenter i studien i en form av delat ledarskap. Innan vi 

gjorde vårt urval för vilka företag och delade ledarskap vi skulle undersöka vägde vi för 

och nackdelar mot varandra för att säkerställa att hög kvalité ska kunna uppnås.  

 

I denna studie har vi varit noggranna med att redogöra för respondenterna för vad 

studien kommer att användas till, i detta fall att erhålla en ökad förståelse för vad delat 

ledarskap innebär i praktiken. Överenskommelser har också gjorts med respondenterna 

att de kommer få ta del av resultatet i studiens färdigställda form. Vad som är negativt 
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är att tiden mellan intervjuer och studiens färdigställande är kort varför inga 

återkopplingar har gjorts mellan intervjuerna och studiens färdigställande.  

I och med att studien ämnar att tolka och förstå är vi medvetna om att den förförståelsen 

vi har kan komma att påverka studiens trovärdighet, vi eftersträvar dock att objektivt 

hantera den empiriska data vi får från respondenterna. Detta genom att noggrant 

redogöra för hur datainsamlingen och urvalet har gått till, samt i analysprocessen 

tydliggöra när vi gör subjektiva tolkningar och när vi gör objektiva. Genom denna 

transparens anser vi att tillförlitligheten men även pålitligheten för studien kan anses 

vara hög och att vi kan styrka och bekräfta genom att påvisa när subjektivitet vävs in. 

Vad gäller överförbarhet så anses den vara god då intervjuguide fungerade 

tillfredsställande vid de tillfällen som den applicerades och är även bifogad i sin helhet i 

Bilaga 1. Att använda sig utav semi-strukturerade intervjuer som öppnar upp för olika 

följdfrågor beroende på tillfälle, samt att vi fick använda oss till viss del av anpassade 

frågor till ledarduon på Smålandsposten innebär inte att överförbarheten är låg. Detta 

för att vi har tydliggjort våra resultat av studien och processen dit, vilket innebär att 

liknande studier kan göras. Likaså anser vi oss ha ett representativt urval, för storlek på 

organisationer, branscher och organisationsstrukturer mellan valda respondenter 

medverkande i studien skiljer sig åt.  

 

Samtliga intervjuer spelades in varvid de sedan transkriberades i sin helhet i det skrivna 

ordet. Sedermera skrevs de till en flytande text, men det är fortfarande respondenternas 

egna ord som använts. Likaså har de symboliska handlingar som presenterats redogjorts 

i kursiv text under empirikapitlet, tillsammans med citat vilket gör att det är lätt att 

urskönja när vi tolkar en handling varvid de inte uttryckt något med egna ord. Således 

anser vi att studiens äkthet kan anses vara hög.  

 

I och med vår koppling till organisationerna som universitetsstudenter finns det inte 

heller någon anledning eller medveten avsikt från oss att återge en annorlunda bild av 

respondenternas åsikter och värderingar än den som de har förmedlat. Som tidigare 

nämnt kommer vi att förmedla den färdigställa studien till våra respondenter i dess 

helhet.  
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2.8 Etiska ställningstagande 

Det finns ett antal övergripande regler vad gäller etiska ställningstaganden inom 

forskning och Bryman och Bell (2005) går igenom ett urval av dessa principer. 

Informationskravet innebär att forskaren måste vara tydlig med studiens syfte och dess 

delar vid kontakt med personer som har koppling till studien. Samtyckeskravet innebär i 

sin tur att dessa personer måste bli informerade om att deltagandet är frivilligt och att 

inga krav på medverkan föreligger. Konfidentialitets-, och anonymitetskravet syftar till 

att ge deltagares personuppgifter ska hållas hemliga och att medverkan i studien inte 

ska medföra några som helt risker för att känslig information ska hamna i fel händer. I 

vårt fall så var detta inget krav och vi har fått tillåtelse att använda respondenternas 

namn i studien. Avslutningsvis så handlar nyttjandekravet om att uppgifterna som 

samlas in i samband med studien endast används i det syfte som forskaren har sagt och 

inte för några andra ändamål (ibid.). 

 

Denna studie tar hänsyn till de ovanstående kraven genom att samtliga respondenter har 

fått en inledande förklaring av vad studien berör samt vilka som kommer att få tillgång 

till den. Samtyckeskravet är för oss forskare inget problem, alla parter i denna studie 

själva har fått välja om de vill delta eller inte. 

 

Informationen som studien presenterar medför inga risker för deltagarna, för 

organisationerna eller för hierarkin.  

 

I två av intervjuerna användes "off the record" principen, vilket vi också tog hänsyn till 

och exkluderade från studien. Vi gav i förtroende till respondenterna att inte inkludera 

information som de ansåg vara privat eller falla in under Konfidentialitets-, och 

anonymitetskravet.  
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3  Teori 

3.1 Ledarskap är både ledare och efterföljare 

Inom alla företag och organisationer finns det flera olika ledare, alla har dem olika 

ledarroller. Det finns många olika syner på hur ett ledarskap ska se ut för att vara mest 

framgångsrikt. En ledare är den person som ska visa vägen och leda organisationen 

mot uppsatta mål. Memon (2009) menar att den uppfattningen förenar de flesta olika 

teorierna, hur detta sker praktiskt råder det delade meningar om. 

 

3.1.1 Chef eller ledare? 

”Chefer är människor som gör saker rätt och ledare är människor som gör rätt saker” 

(John Kotter ur Sveningsson & Alvesson, 2010, s 31). 

 

De senaste två decennierna har mycket kraft lagts på att särskilja ledarskap från 

traditionellt chefskap i syfte att belysa chefskapet i riktning mot det traditionella. 

Hewison och Holden (2011) benämner traditionellt chefskap som hierarkiskt och 

styrande, och det ”nya” ledarskapet som motiverande. Ledarskap enligt Sveningsson 

och Alvesson (2010) sägs handla om förändring och utveckling, och att se helheten. Att 

lyssna, kommunicera visioner, vara tydlig, engagerad, omtänksam, positiv etc, listan 

kan göras lång menar författarna och ledarskap blir då något bättre än bara chefskap. 

Döös et. al (2013) gör dock inte samma särskiljning, utan definierar ledarskap ordagrant 

som ett delande av arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter bland formellt utsedda 

chefer med personal- och verksamhetsledande uppdrag. 

 

Sveningsson och Alvesson (2010) lyfter den nya ledarskapsorienteringen, men 

benämner den som den halvnya ledarskapsorienteringen. Av faktumet att denna 

ledarskapsorientering uppkom under 70-talet men den har blivit alltmer utbredd under 

de senaste 20 åren, vilket resulterat i fler storslagna visioner och strategier kring 

ledarskap, och allt fler ledarskapsutbildningar. I den ledandecentrerade forskningen 

beskrivs att mycket av denna halvnya ledarskapsorientering har kommit till att 

dominera sättet att se på ledarskap idag. I praktiken innebär orienteringen att chefer ska 

syssla med övergripande och stora frågor så som värderingar och tankesätt, för att 

influera.  
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Till skillnad från att påverka det vardagliga konkreta arbetet i sig (Sveningsson & 

Alvesson 2010). Ledare framställs inte allt för sällan som hjältar (Sveningsson & 

Alvesson 2010). Det har talats om både transformativt ledarskap (Bass & Avolio, 

1994), karismatiskt ledarskap (Conger 1989) eller bara ledarskap som en kontrast till 

Management (Kotter, 2001). 

 

Det som framförallt är förhållanden för den nya ledarskapsorienteringen är enligt Bass 

och Avolio (2004); Ryan och Tipu (2013) samt Sveningsson och Alvesson (2010) en 

distinktion mellan: 

• Transaktionellt och transformativt ledarskap. 

• Chefskap (management) och ledarskap. 

• samt fokus på det karismatiska och/eller visionära ledarskapet. 

 

Det transaktionella ledarskapet syftar på en instrumentell relation mellan ledare och 

efterföljare. Ledaren erbjuder materiella belöningar som exempelvis lön och 

anställningstrygghet i utbyte mot arbete, det kan också handla om bonusar. Det 

transaktionella ledarskapet syftar på det ”tidigare” eller ”gamla” ledarskapet, som 

Sveningsson och Alvesson (2010) idag benämner som chefskap. Mellan det 

transaktionella och transformativa menar Sveningsson och Alvesson (2010) att 

distinktionen fram till slutet på 70-talet inte fanns. Dock är det transaktionella 

ledarskapet fortfarande nödvändigt idag, trots att den nya ledarskapsorienteringens 

dominans utgörs av det transformativa ledarskapet. 

 

Transformativt ledarskap menar Bodla och Nawaz (2010) bygger på att ledaren ser till 

hur individen utvecklas. Nijstad et. al (2012) hävdar att transformativt ledarskap 

korrelerar med positivt utfall såväl hos individ som organisation. Ledaren ska motivera 

sina medarbetare genom att stimulera deras intellektuella behov, och att skapa 

motivation som kommer från medarbetaren själv.  

 

3.1.2 Chefskap och ledarskap i förhållande till makt 

I distinktionen mellan transaktionellt och transformativt ledarskap görs också 

distinktionen att chefskapet är det transaktionella, och ledarskapet det transformativa. 

Här handlar chefskapet om administrativt arbete, och ledarskapet får medarbetaren att 
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sätta organisationens intressen före sina egna, och triggar inre motivation hos denne.  

Distinktionen har kritiserats, vissa menar att ledarskap i själva verket är en bland många 

arbetsuppgifter för en chef. Andra menar att samma människa kan vara både chef och 

ledare beroende på vad som ska åstadkommas. Sveningsson och Alvesson (2010) menar 

dock själva att troligen är det en kombination av båda elementen i vad de flesta nutida 

organisationer och chefer sysslar med.  

 

Makt 

Christensen, Daugaard Jensen och Lindkvist (2014) menar på att finns det människor så 

finns det makt, makten finns i alla sociala relationer. Maktbegreppet innefattar en viss 

komplexitet, och makt i organisationsteori inte är speciellt framträdande. Makt är ett 

begrepp som ofta skapar en förvirring eftersom det förknippas med dominans, tvång, 

eller manipulation, vilket kan vara anledningen till att den har undvikts i 

organisationsteorin (Christensen, Daugaard Jensen & Lindkvist, 2014). Hewison och 

Holden (2011) beskriver maktsituationen och hur makt utövas genom att skilja på makt 

och inflytande och benämner makten som något som fanns i det tidigare hierarkiska och 

styrande chefskapet, och menar på att nu är det inte makt ledare utövar utan inflytande. 

Vilket Christensen, Daugaard Jensen och Lindkvist (2014) inte skiljer på samma sätt 

utan beskriver makt som att ha inflytande, vilket är den definitionen vi förhåller oss till. 

 

Makt beskrivs som att begreppet inte kan ses som en bestämd händelse eller konkret 

yttring. Makt ses som ett uttryck för de fenomen som fasthåller eller förändrar 

mänskliga relationer och strukturer. De delar in maktbegreppet i tre kategorier: 

substantiell, relationell och institutionell makt. Substantiell makt kopplas till resurser 

hos de som kämpar om makten. Relationell makt uppstår i sociala samspel, vilket Pierro 

et. al (2013) benämner som social makt, där den beskrivs som en potential eller 

möjlighet att få till förändring i beteende eller attityder. Slutligen finns kategorin 

institutionell makt som exempelvis är lagar och regler (Christensen, Daugaard Jensen & 

Lindkvist, 2014). 

 

Den tydligaste formen av makt är direkt makt. Att person A får person B att göra något 

som denne annars inte hade gjort. Den direkta makten är en typ av substantiell makt, det 

vill säga att den kopplas till resurser.  
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Dessa resurser kan exempelvis vara kunskap eller ekonomiska resurser. Ett exempel 

Christensen, Daugaard Jensen och Lindkvist (2014) lyfter är hur läkaren utövar 

substantiell makt på patienten genom direkt makt. Genom att läkaren rekommenderar 

behandlingsmetoder köper patienten läkarens förslag rakt av, av den anledningen att 

läkaren antas har mer kunskap om det denne gör. Dock menar Christensen, Daugaard 

Jensen och Lindkvist (2014) att detta ses som mjuk maktutövning eftersom den kanske 

inte är något som patienten (person B) annars inte hade gjort. Det finns ytterligare 5 

dimensioner av maktutövande utöver direkt makt, vilka är: indirekt makt, makt över 

människors uppfattningar och intressen, makt i en soptunnesituation, relationell makt 

samt institutionell makt och i en organisation existerar dom alla. Christensen, Daugaard 

Jensen och Lindkvist (2014) ser inte makt, eller ledning och ledarskap som en funktion 

knuten till varken en position eller person. I förhållandet mellan chef-ledare, eller 

transaktionellt-transformativt har vi dock valt att begränsa oss till chefens eller ledarens 

makt i sin position, och vilken typ av makt ledarskapsformen kan och kanske också bör 

innebära. Att ledaren således inte använder sig av andra typer utav maktutövande, eller 

att maktutövandet inte kan ske utav någon annan är därmed inte sagt. 

  

Förhållandet 

Vi drar per automatik paralleller till maktutövande som görs genom distinktionen av det 

transaktionella chefskapet, och det transformativa ledarskapet. Även Christensen, 

Daugaard Jensen och Lindkvist (2014) ser kopplingen mellan makt och ledarskap som 

en nyckel i att styra en organisation. Eftersom makt och ledarskap beskrivs som två 

sidor av samma sak. Ledarskap och därmed också maktutövning blir en nödvändighet 

för att en organisation ska överleva på sikt. Där chefskapet innefattar den direkta 

makten, det transaktionella där chefen administrerar, sätter löner, gör schemat och 

bestämmer bonusar. Den direkta makten i chefskapet är substantiell, makten erövras 

genom chefskapets position (Christensen, Daugaard Jensen och Lindkvist, 2014). 

Pearce och Conger (2003) beskriver social exchange theory som en ekonomisk teori 

som hävdar att i en social relation förväntas någon form av social vinst eller social 

kostnad. Pearce och Conger (2003) menar att i denna relation finns ett utbyte av 

belöning och bestraffning som sker när människor interagerar.   
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Det transformativa ledarskapet kan ses som både substantiell och relationell makt. I den 

substantiella makten utövas makt över människors uppfattningar och intresse, eftersom 

chefen genom auktoritet, eller kunskap kan och ska förändra medarbetarens sätt att se 

på saker till det stämmer överens med organisationens värderingar. Likväl har den 

transformativa ledaren ett sätt att använda sig av relationell makt genom kontroll och 

transformation av verklighetsuppfattningar och intressen. Där fokus ligger på det 

karismatiska ledarskapet som överlappar med det visionära ledarskapet. Ledarskapet 

medför ökad motivation och starkare gemenskap, vilket i sin tur enligt Pierro et. al 

(2013) samt Bass och Avolio (1994) medför i viss mån förbättrade prestationer hos 

medarbetarna och högre engagemang. Karismatiska egenskaper hos en ledare har en 

förmåga att motivera andra genom övertygande kommunikation av värderingar, och en 

emotionell uttrycksförmåga. Det skapar en relation till medarbetaren, och denne erhålls 

personlig uppmärksamhet för att motivationen ska växa fram inifrån, och inte genom 

materiella belöningar.  

 

3.1.3 Efterföljarskap 

”Ledare är bara så effektiva som efterföljarna tillåter dem att vara” (Sveningsson & 

Alvesson, 2010, s. 15). 

 

Allt som oftast riktas väldigt mycket fokus på ledaren. Men ledarskap utövas inte i 

något socialt vakuum, och det går inte att nå fram till förståelse för ledarskapsprocessen 

utan att inkludera efterföljarna. Ett problem som är centralt i ledarskapslitteraturen är att 

efterföljaren beskrivs som ett passivt föremål. Efterföljaren, är den aktör gentemot 

vilket ledarskapet utövas, alltså medarbetaren. Efterföljaren är dock inget nytt begrepp 

utan har även det följt med sedan 70-talet. Dock har större delen av ledarskapsforskning 

benämnt ledarskapet som ett sätt att motivera efterföljarna, och studier har inriktats på 

att belysa hur motivation ökar produktiviteten (Sveningsson & Alvesson, 2010). Sådana 

resultat har bidragit till att fokus ofta läggs på hur ledaren kan öka motivationen bland 

efterföljarna. Det finns dock forskare som ser på efterföljarskap i mer aktiva termer och 

vill förstå hur efterföljarna är medproducenter i ett ledarskap. Då hamnar istället fokus 

inte bara på den enskilde ledaren, utan också på efterföljarna och relationen och 

dynamiken dem emellan. Därmed blir efterföljare sociala konstruktörer av ledarskap 

(Sveningsson & Alvesson, 2010).  
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Genom att försöka förstå hur efterföljaren är medproducent i ledarskapet finns teorier 

benämnt Leader-member exchange (LMX). Där det handlar om kvaliteten på relationen 

mellan ledare och efterföljare, en god relation innehållande förtroende, ansvar och stöd 

skapar positiva effekter. Relationen påverkas av parternas personlighet, karaktär och 

kompetenser. 

 

Bucht (2015) menar på att det framförallt fokuseras på två relationer i en organisation, 

ledare-medarbetare, samt medarbetare-organisation. Dessa två belyser främst utbytet 

mellan incitament och bidrag. Det vill säga de rådande förhållanden som gäller för 

arbetarens arbetsinsats. Buch (2015) särskiljer incitament-bidrag relationer från social 

exchange theory vilket Pearce och Conger (2003) inte gjorde. Den sociala 

utbytesrelationen menar Buch (2015) bygger på normen om ömsesidighet, i utbyte av 

sitt bidrag får medarbetare stöd. I huvudsak menar denna teori att individer upprättar 

sociala relationer för att de förväntar sig att de ska vara givande, och de fortsätter att 

upprätthålla relationen så länge de upplever att de får tillbaka något i utbyte. 

 

Buch (2015) gör en väldigt enkel slutsats i relationernas utbyte och beskriver de som ett 

linjärt förhållande. Ju mer någon får, desto mer vill denne ge tillbaka. Teorierna grundas 

på normen av ömsesidighet, och en tendens till att känna skyldighet att betala tillbaka.  

 

Det varken Sveningsson och Alvesson (2010) eller Buch (2015) lyfter fram är vem som 

förväntas vara initiativtagare till att öka eller minska utbytet i relationen. Att när en 

individ får anställning i en organisation, är det för oss klart att premisserna vad som 

förväntas klargörs, och vad denna får i utbyte. Men låt säga att vi vill öka 

arbetsinsatsen,  är det ledaren som börjar ge mer i relationen, eller är det medarbetaren 

som gör det. Frågan som framförallt väcks är hur lång tid en relation kan vara i obalans 

innan den ena parten tröttnar på att inte få ett gensvar. 

 

Buch (2015) svarar på frågan genom att göra två kategoriseringar; Economic 

Leadership-Member Exchange (ELMX), och Social Leadership-Member Exchange 

(SLMX).  

Där SLMX är långsiktig relation, som byggs upp över en längre tid och därmed också 

är i mindre behov av direkt ”avkastning” om relationen hamnar i obalans med syfte att 
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öka relationsutbytet. ELMX däremot innefattar mer av det transaktionella ledarskapet, 

där materiella ting så som lön eller bonus kan vara en del i utbytet. Vilket innebär att 

ELMX blir som en marknadsplats, och innefattar inte öppna eller diffusa förpliktelser 

utan de är mer av ett avtal. Därmed kräver också den relationen snabbare ”avkastning”. 

Exempelvis mer lön eller fler lediga dagar när du jobbar fler timmar än avtalat. 

 

Att dela på makt 

Holmberg och Söderlind (2004) talar om att det finns statussymboler som medarbetarna 

uppfattar kring chefen, och menar då på att dessa statussymboler måste vara jämlika 

cheferna emellan för att medarbetarna ska uppfatta dem som jämlika. De talar om 

storlek på tjänsterum, attesträtt, plats i ledningsgruppen, ansvar för viktiga frågor, 

ledning av möten och arbetsgrupper, vem som talar mest om de viktigaste frågorna på 

informationsmöten samt vem av dom som sätter lönen. Det Holmberg och Söderlind 

(2004) vill lyfta fram är att om ledarparet i ord hävdar att de är helt jämlika med samma 

status och makt, måste det också avspeglas i den dagliga handlingen. Detta för att det 

inte ska bli att någon av dom blir och uppfattas som den ”riktiga” chefen. Holmberg och 

Söderlind (2004) lyfter att balansen är en nyckel till framgång, och att det krävs att både 

cheferna själva och omgivningen betraktar dom som jämställda.  

 

För lite ledarskap är inte bra, för mycket ledarskap är inte heller bra. Likaså gäller det 

med makt. Hur mycket som krävs är givetvis beroende på situationen. För att undvika 

för mycket makt kan ett oberoende maktcentra som kan kontrollera varandra vara ett 

effektivt skydd mot maktmissbruk. På samhällsnivå i demokratiska styrformer handlar 

det om exempelvis om att dela på lagstiftande, utövande och dömande makt 

(Christensen, Daugaard Jensen & Lindkvist 2014). I ett företag kan det handla om ett 

aktiebolags uppdelning på styrelse, stämma och direktion. För chefer i organisationen 

skulle det kunna handla om delat ledarskap, trots det att cheferna inte är oberoende av 

varandra kan de således granska varandra.   
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3.2 Att vara två och dela 

”Som ledare är jag förebild och vägvisare. Talesättet ”alla gör som chefen gör” gäller 

i allra högsta grad. Chefen skapar helt enkelt kulturen genom sina handlingar. En chef 

som delar makten med någon annan inspirerar på så sätt sina medarbetare till ett ökat 

samarbete.” (Holmberg & Söderlind, 2004, s.8). 

 

3.2.1 Den svenska versionen av delat ledarskap 

Trots att delat ledarskap ofta beskrivs som ”alternativt” eller på frammarsch är det 

enligt Döös et. al (2005) vanligt förekommande. Detta även trots att Döös är en av dom 

själv som titulerar fenomenet som ett alternativt ledarskap. I Döös et. al (2005) 

kartläggning kom det fram till att 41 % av cheferna i Sverige bedriver någon form av 

delat ledarskap. Dock kan nämnas att i Döös et. al (2005) definition av begreppet är 

brett. Det innefattar allt från delat ledarskap där makten eller beslutanderätten är helt 

likställd mellan de som delar, till att det finns exempelvis en VD och en vice VD men 

de brukar ha lika mycket att säga till om, men att VD har alltid sista ordet och det 

största mandatet. Det vill säga att det delade ledarskapet finns i formen både formellt 

beslutat, och enbart i praktiken, likställt och olikställt delat ledarskap.  

 

 
Figur 3.1 Definitionen av delat ledarskap enligt (Döös et. al., 2005, s.20). 
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Inledningsvis talade vi om att Döös et. al (2005) hävdade att förekomsten av delat 

ledarskap var att 41 % av de tillfrågade cheferna delade ledarskap på något sätt.  

Uppdelning på vilket sätt de delade är enligt Döös et. al (2005, s.55). 

• 26 % delar i praktiken. 

• 15 % delar formellt (varav). 

-   6 % delar formellt olikställt. 

-   9 % delar formellt likställt (varav). 

       -  5 % delar i samledarskap. 

      -  2 % delar funktionellt. 

       -  2 % övrigt likställt delande.  

 

Lambert-Olsson (2004) beskriver delat ledarskap utifrån två perspektiv, Äkta 

dubbelkommando och Oäkta dubbelkommando. Skillnaden menar Lambert-Olsson 

(2004) är att ett äkta dubbelkommando är när ingen av de två i fråga har starkare 

ställning eller större inflytande än den andra. Men det behöver således inte vara fråga 

om att två personer delar på samma tjänst. Detta kan exempelvis ske tidningsbranschen 

mellan politisk chefredaktör och ansvarig utgivare/chefredaktör.  

 

Det andra perspektivet enligt Lambert-Olsson (2004) är oäkta dubbelkommando, där 

det kan vara fråga om en VD och en vice VD som alltid strävar efter enighet, men den 

ena kommer alltid ha makten till det slutgiltiga beslutet. I fotbollsvärlden är denna typ 

av delade ledarskap ofta refererad till Sven-Göran Eriksson och Tord Grip. Sven-Göran 

hade det sista ordet, även om de strävade efter enighet (Simpson, 2003). Lambert-

Olsson’s (2004) samlade definition innehållande äkta och oäkta dubbelkommande 

innebär således att den inte sträcker lika brett som Döös et.al (2005) definition, utan 

börjar vid formellt likställt och formellt olikställt delande enligt figur 3.2 ovan.  

 

Delat ledarskap kan innebära olika former av ledarskap mellan två eller flera individer. 

Döös och Wilhelmsson (2003) har tagit fenomenet vidare från forskningen i USA och 

gör en indelning av det delade ledarskapet som är formellt likställt i fyra olika varianter: 

samledarskap, funktionellt delat ledarskap, samt övrigt delande där skuggledarskap 

samt matrisledarskap ingår. Samledarskap karaktäriseras av att såväl arbetsuppgifter 

som ansvar och befogenheter är gemensamma.  
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Samledarskap innebär att två heltidsanställda delar på en cheftjänst, inte att två 

halvtidsanställda delar på en heltidstjänst. Funktionellt delat ledarskap innebär att 

ledarna har gemensamt ansvar, men har formellt delade områden, exempelvis ansvar för 

olika medarbetare. Skuggledarskap innebär att det finns två ledare som gör i princip 

samma saker, men den ena av dom har ett formellt ansvar och därmed även är 

beslutsfattare. Matrisledarskap innebär att varken arbetsuppgifter, eller ansvar och 

befogenheter är gemensamma.  

 

3.2.2 Andra versioner av delat ledarskap 

Pearce och Conger (2003) definierar delat ledarskap som en dynamisk, interaktiv 

inflytande-process mellan individer i en grupp där målet är att leda varandra för att 

uppnå de prestationer som organisationen eller gruppen har som målsättning. Denna 

inflytande-process menar de ofta involverar jämlik, eller lateral påverkan, och ibland 

involverar den uppåtgående eller nedåtgående hierarkisk påverkan. Den största 

distinktionen som Pearce och Conger (2003) sätter på delat ledarskap till skillnad från 

traditionellt ledarskap är att inflytelseprocessen involverar mer än att en vald ledare 

sätter agendan för vad som skall göras, och hur denne påverkar gruppen. Ledarskapet är 

således brett fördelat mellan en grupp av individer än att den är centraliserad till en 

enskild individ som ensam har rollen som överordnad. Argumentationen är att 

ledarskap är en aktivitet som kan bli delad eller fördelad mellan medlemmar i en grupp 

eller organisation. Beroende på vilken situation en grupp eller organisation befinner sig 

i, kan individer som inte formellt är valda ledare stiga fram för att i en given situation 

leda gruppen och sedan ta ett steg tillbaka för att i en annan situation låta andra leda. 

 

Fletcher och Käufer (2003) menar på att de har skett ett skift de senaste två decennierna 

i organisationer och synen på hur människor tänker, förstår och tolkar organisatoriska 

fenomen. De menar på att synen har förändrats på organisationen som en stor svart box 

där ledare styr direkt och kontrollerar processen. Istället har bilden av organisationer 

som levande, dynamiska system av sammanlänkade relationer och nätverk av inflytande 

mellan individer vuxit fram. Fletcher och Käufer (2003) menar på att det nya 

ledarskapet som de kallar för delat ledarskap har en annat tillvägagångssätt vad det 

gäller att transformera organisatoriska metoder, strukturer och arbetssätt.  
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De konceptualiserar delat ledarskap som en mer relationell process, ett delat eller 

fördelat fenomen som sker i olika nivåer och situationer som är beroende av den sociala 

interaktionen och i vilka nätverk som har inflytande. Cox et al. (2003) hävdar att delat 

ledarskap bygger på ett dynamiskt utbyte mellan människor som ses som jämlikar, 

snarare än att förlita sig på nedåtgående påverkan från en utvald ledare. De menar att 

påverkan skall komma lateralt från flera än vertikalt från en enskild individ/ledare. 

Seers et al. (2003) definierar ledarskap som en social påverkans-process som måste 

inkludera minst två individer som är beroende och påverkas av varandra. De menar på 

att minst en individ måste vara i rollen som "efterföljare" och en ha en inflytelserik roll. 

Seers et al. (2003) menar då på att delat ledarskap handlar om till vilken grad en individ 

effektivt kan operera över den andra, när inga formella roller så som ledare eller 

underlydande är uttalade. Det centrala Seers et al. (2003) vill frambringa är således hur 

ledarskapet fungerar operativt när individer inte uttalat har någon formell auktoritet. 

Enligt Pearce och Sims (2002) är delat ledarskap processen av delad påverkan mellan 

och bland individer.  

 

Burke et al. (2003) definierar delat ledarskap som en överföring av 

ledarskapsfunktionen till och bland medlemmar i en grupp för att ta till vara på de 

fördelar och styrkor som gruppmedlemmarna har, till exempel kunskap, färdigheter, 

attityder, perspektiv, kontakter och tillgänglighet. I miljöer där delat ledarskap 

tillämpas, fördelas ledarskapet bland medlemmarna utefter vilken typ av situation de 

befinner sig i och vilken typ av färdighet som är bäst lämpad för en specifik situation. 

Likaså Houghton et. al (2003) definierar delat ledarskap som processen där individuella 

gruppmedlemmar tillsammans utför de beteenden och roller som en traditionell, 

hierarkisk teamledare har. Delat ledarskap är process inom en grupp där en 

samarbetsvilja mellan gruppmedlemmar finns och de delar på de huvudsakliga och 

främsta ledarskapsrollerna. 

 

3.2.3 Varför delas ledarskapet? 

Enligt den amerikanska managementgurin Malcom Maccoby är ”alla stora ledare 

produktiva narcicisster” (Lambert-Olsson, 2004). De imponerar till en början på 

omvärlden genom att få stora ting uträttade. De blir sedan bortskämda med framgång 

och beundrarskaror som leder till att de förlorar omdöme och verklighetskontakt.  
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De börjar sedermera framhäva sig själva. Lambert-Olsson (2004) menar att det är en av 

orsakerna att delat ledarskap också bör diskuteras som en modell för att motverka den 

väg de framgångsrika ledarna går till mötes.  

 

Genom att läsa de främsta författarna inom ämnet delat ledarskap i Sverige så som 

Döös et. al (2005; 2013), Holmberg och Söderlind (2004) och Lambert-Olsson (2004) 

med flera kan det ganska tydligt urskiljas att chefsposten har blivit mer krävande än 

tidigare. Det ställs större krav på att chefen ska öka samhörighet, motivation och 

utveckla nya arbetssätt, samtidigt som chefen ska ta organisationen till uppsatta mål 

som exempelvis skulle kunna vara större omsättning, eller bättre trivsel på 

arbetsplatsen. Därför lyfts ofta det delade ledarskapet som ett alternativt ledarskap, för 

att en chef ska kunna hantera komplexiteten ensam kan ses som en svårighet. Samtidigt 

lyfts det faktum att chefen som ensam tar sig an uppdraget, kan behöva offra sitt 

privatliv för att hantera sin roll.  

 

Kotter (2001) är långt ifrån ensam om att hålla med ovanstående författare, att ledarens 

roll betyder mer och mer för att organisationer ska klara den konkurrens som råder. Det 

är där det delade ledarskapet kommer in som ett alternativt sätt att leda en organisation 

gentemot det traditionella ledarskapet där chefen är ensam och innehar allt 

huvudansvar. Mycket till grund av den nackdel med enskilt ledarskap som Mintzberg 

och Waters (1990) lyfter, att organisationen eller en specifik funktion i organisationens 

omfattning aldrig kan bli större än att den kan hanteras av en enskild person.  

 

Således finns det två anledningar eller perspektiv för att se till det delade ledarskapets 

fördelar. Underlätta för chefen/cheferna, eller se till medarbetarnas utveckling, och 

trivsel i organisationen. Oavsett så kan delat ledarskap ses som ett alternativ som 

gynnar organisationen.   

 

Holmberg och Söderlind (2004) menar på att motiven för delat ledarskap är att 

ledarskapet har blivit mer komplext och sliter hårdare på den enskilda individen. 

Människor behöver i större utsträckning synas, och uppmuntras än tidigare, samtidigt 

som det ”gamla” finns kvar, och administrationen behöver skötas. Ledarskapet som 

bedrivs av en chef sliter på individen och många chefer upplever stor stress, detta kan 

således orsaka utbrändhet och sjukdomar som följd.   
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De faktorer som är orsaker till stressrelaterade sjukdomar är enligt Holmberg och 

Söderlind (2004) följande: 

• Stor arbetsmängd. 

• Brist på kontroll. 

• Otillräcklig erkänsla och ersättning. 

• Gemenskapens sammanbrott. 

• Avsaknad av rättvisa. 

• Motstridiga värderingar. 

 

Lambert-Olsson (2004) lyfter att fördelarna med att dela ledarskap ger en bättre samlad 

kompetens, och ökad kontakt med varje enskild individ. Likaså kan ledarna som delar 

också avlasta varandra när det behövs och tillsammans stå som ansvariga för 

organisationen. Även Döös et. al (2013) lyfter det delade ledarskapets fördelar med 

avlastning, trygghet, stöd och tillgänglighet. Holmberg och Söderlind (2004) menar 

också att det finns en motstridighet mellan organisationens behov och den enskilda 

ledarens förmåga. Att en ledare blir ansvarig för 70 medarbetare är ett sådant exempel, 

där mängden medarbetare att ansvara för är för stor för en enskild individ. 

 

De positiva effekter som det delade ledarskapet ger menar Holmberg och Söderlind 

(2004) kan delas upp i tre perspektiv; chefens, medarbetarens och organisationens. Ur 

chefens perspektiv lyfter Holmberg och Söderlind (2004) att två personer tillsammans 

blir mer kompetenta, har mer erfarenhet tillsammans, och får lättare att fatta svåra 

beslut.  De menar på att besluten blir mer genomtänkta, och att stressnivån och oron 

minskar när de är två. Medarbetaren upplever större tillgänglighet till cheferna, och 

även större tydlighet om ledarskapet lyckas. Organisationen tittar ofta på ekonomiska 

resultat, och trots att kostnaden för att ha två chefer gentemot en är större, så blir utfallet 

ekonomiskt bättre.  

 

Ur chefens perspektiv menar Holmberg och Söderlind (2004) att chefen inte längre står 

ensam på sin ö, omgiven av hajar. Dessutom menar de att: 

• Två personer är tillsammans mer kompetenta än en, speciellt om de två 

kompletterar varandra. 

• Två personer har förstås mer erfarenhet än en. 
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• Det är lättare att fatta svåra beslut om tillfälle ges att resonera igenom 

konsekvenser och alternativ med en annan som också delar problemet. 

 

En del menar också att de blir modigare och vågar därför ta tuffa beslut snabbare. 

Dessutom kan ett samkört ledarpar fatta mer vardagsbeslut på ensamt håll, vilket 

innebär att de kan ta dubbelt så många beslut, samt träffa dubbelt så många personer 

under en arbetsdag (Holmberg & Söderlind, 2004).  

 

3.2.4 Vad är problemet med delat ledarskap? 

Holmberg och Söderlind (2004) menar att delat ledarskap ofta väcker negativa känslor 

och möter misstro. Invändningar brukar vara att det blir otydligt, medarbetare har svårt 

att veta till vem de ska vända sig, eller att något som sägs till den ena inte når den andra 

ledaren. Beslut blir långsamma när det är två som ska bestämma sig. Delat ansvar är 

inget ansvar, samt att det kostar för mycket att hålla två ledares löner gentemot en. 

Slutligen att det blir konkurrens mellan cheferna när de är två. När Döös et al. (2013) 

beskriver utifrån chefers perspektiv på vilka sätt delat ledarskap fungerar dåligt handlar 

det genomgående om otydlighet. Dels så står otydlighet både ensamt men knyts även 

till oklarhet, i både ansvar, i ledarskap och i budskap, såväl gentemot medarbetare som 

organisation. Vad som anses som negativt med delat ledarskap är att det finns dubbla 

budskap och missförstånd parterna emellan. Att det skiljer sig i de grundläggande 

värderingarna och i vilken inriktning verksamheten skall ha.  

 

Likaså lyfts även konflikter och bristande personkemi fram som problem. Enligt Pearce 

och Conger (2003) finns det situationer där delat ledarskap har sina begränsningar och 

rentav är skadligt och där det bör undvikas. De menar att avsaknaden av kunskap, 

färdigheter och förmåga att genomföra ett delat ledarskap kan vara en anledning. Vidare 

menar de i enlighet med Döös et al. (2013) samt Holmberg och Söderlind (2004) att 

bristen på gemensamma målsättningar mellan chefer, medarbetare och organisationen 

kan vara en orsak till att det får ett negativt utfall. Pearce och Conger (2003) 

argumenterar även att alla inblandade parter måste vara mottagliga för denna typen av 

ledarskap, att de som faktiskt delar ledarskapet har med sig de värdeorden som Döös et 

al. (2013) beskriver som kritiska för ett lyckat delat ledarskap, prestigelöshet, 

förtroende, och gemensamma värderingar.  
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Det delade ledarskapet är både omdiskuterat och ifrågasatt och enligt Pearce och 

Conger (2003) så finns det många dimensioner av fenomenet som ännu är outforskat. 

Det saknas fortfarande kunskap rörande implementeringsprocessen av delat ledarskap 

och vilka förpliktelser och tvärkulturella faktorer som påverkar en 

implementeringsprocess. O'toole et al. (2002) menar att det finns inga unika lösningar 

för ett lyckat delat ledarskap utan det finns en rad faktorer och attribut hos ledare men 

också olika existerande förutsättningar som måste tas i bejakning. Drescher et al. (2014) 

argumenterar för att utökad förståelse för hur den delade ledarskapsfunktionen tas i 

bejakning av medarbetarna behövs och hur detta stadgar sig.  

 

Lambert-Olsson (2004) belyser också att de negativa konsekvenserna av att vara två 

och dela ledarskap kan bli att det tar mer tid i anspråk, ger en risk för dubbla budskap 

samt risk för att ledarna blir ett isolerat team. Döös et. al (2013) belyser även 

problematiken att det kan kräva mycket kommunikation, och en risk att cheferna blir 

utspelade mot varandra, likaså att motivationen hos cheferna skulle sänkas om de tänker 

att den andra ska göra det.  

 

3.2.5 Förutsättningar och möjligheter vid tillämpning av delat ledarskap 

Inledningsvis nämnde vi att fenomenet med delat ledarskap inte var någon ny företeelse 

utan existerade redan under det republikanska Rom, i syfte för att undvika 

maktmissbruk. Redan då stadgades förutsättningar för att ett delat ledarskap skulle 

lyckas. Anledningen enligt Sally (2002) att romarna lyckades var att de använde sig av 

normer, regler, strukturer och beteenden för det delade ledarskapet som den moderna 

ekonomin borde ta lärdom av. Det Sally (2002) menar är att det finns givna 

förutsättningar för att ett delat ledarskap ska lyckas och fungera, och när det gör det är 

det bättre än en enskild ledare. Det som Sally (2002) anger var framgångsfaktorerna för 

romarna var 10 punkter. 

 

1. Ledarparet tillsätts och avgår samtidigt. 

2. Ledarparet har ingen chans att permanent gå över till ensamt ledarskap. 

3. Ledarparets ansvar måste vara likvärdigt. 

4. Även om det är två ledare, ska det vara ett ledarskap och kontor. 

5. Delat ledarskap är en del av ett systematiskt maktdelande. 
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6. En ledare i delat ledarskap har alltid ett veto över beslut. 

7. Ibland måste en ledare i delat ledarskap bortse från sig själv. 

8. En ledare i delat ledarskap nedvärderar aldrig den andre. 

9. Ledarna som delar på ledarskapet drar nytta av sin dubbelhet. 

10. En ledare i delat ledarskap måste visa på ödmjukhet. 

 

Houghton et. al (2003) lyfter frågan vad som idag är aktuellt för ett lyckat delat 

ledarskap när världen är i en förändring och företag går mot att decentralisera 

ledarskapet organisationerna.  Det Döös et. al (2013) idag belyser som 

framgångsfaktorer och förutsättningar vid delat ledarskap skiljer sig åt från Sally (2002) 

ovan: 

• att ha en gemensam grundsyn 

• att inte kompromissa 

• att växla och varva 

• att vara genompratad och klara skarpa lägen 

• att sitta nära 

• att dra nytta av att vara olika 

 

Det Döös et. al (2013) lyfter i de olika kategorierna är att ha en gemensam 

människosyn, samt uppfattning om verksamheten. Att inte göra avkall på sina egna 

idéer och förmå sig att se andras idéer. Att ha särskilda och gemensamma 

arbetsuppgifter som cheferna växlar och varvar inom. Kommunikation för att stå bakom 

varandra, i alla lägen. Sitta nära varandra, och helst ha ett gemensamt arbetsrum. Samt 

dr Anitta av olikheten, genom att den ena kanske är snabb, den andra eftertänksam, eller 

”doer” och en ”analytiker”.  

 

Holmberg och Söderlind (2004) menar på att det inte bara går att kasta sig in i ett delat 

ledarskap utan att först har förberett sig. Det författarna menar att ledarduon ska 

förbereda är på vilket sätt de ska dela på ansvarsområdena, vilka förväntningar de har 

på sina medarbetare, hur de ska kommunicera och i vilka riktningar samt hur planering 

på kort och lång sikt ser ut. De förutsättningar som Holmberg och Söderlind (2004) 

menar på måste finnas för att det delade ledarskapet ska lyckas är att uppfattas som en 

enhet av omvärlden.  
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Att medarbetarna ska kunna fråga vem som helst av paret om vad som helst. Det krävs 

också att det paret sinsemellan finns; Eget ansvar, det vill säga något som en av ledarna 

har ensamt ansvar för. Delat ansvar, att det finns frågor som ledarparet har gemensamt 

ansvar för och fattar alla viktiga beslut gemensamt. Samt Huvudansvar, som innebär att 

en i ledarparet tar ett övergripande ansvar för området, men inte för samtliga 

arbetsuppgifter. Holmberg och Söderlind (2004) kände inledningsvis att arbetsuppgifter 

inte behövdes delas upp. Men när medarbetarna frågade vem som man skulle prata med 

om vad, så gjordes en uppdelning av pedagogiska skäl.  

Holmberg och Söderlind (2004) nämner också att grundläggande förutsättningar som 

bör finnas hos de individer som delar på ledarskapet är gemensam grundsyn, 

prestigelöshet och förtroende. De vanligaste faktorerna på misslyckat delat ledarskap är 

brist på respekt för den andres kompetens och egenskaper, olika målbilder, olika syn på 

människor, ovilja att dela rampljuset med den andra och olika ambitionsnivå.  

 

Lambert-Olsson (2004) lyfter flertalet grundläggande förutsättningar för att ett delat 

ledarskap ska fungera. Vilket de formulerar enligt följande: 

• Tydliga ägare (motsvarande) 

• Professionell styrelse (motsvarande). 

• Tydliga och gemensamma mål. 

• Klara regelverk för skilda professionella områden. 

• Regler för konflikthantering. 

• Total jämställdhet. 

• Gemensam problemidentifiering. 

• Kompletterande kunskaper (utbildning-, eller erfarenhetsbakgrund). 

• Kompletterande personlighetstyper (även ålder och kön). 

• Kunskapsauktoritet i den egna professionen. 

• Förståelse för och rimlig kunskap i ”den andra” professionen. 

• Fungerande personkemi och absolut inbördes förtroende. 

• Långsiktig och explicit successionspolitik. 

 

Fisher (2005) lyfter även förutsättningar för hur makt kan delas utan att förlora någon.  

Där det ska finnas distinkterande roller, ett erkännande om att du som chef inte kan vara 

bäst på allt, samt att en plan för hur oenigheter löses om de uppstår. 
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4 Empiri 
Nedan presenteras de fyra intervjuerna i varsitt avsnitt utefter den ordningsföljd som de 

genomfördes. 

 

4.1 Fresh AB och Gransholms bruks fastigheter AB  

Peter Iburg och Patrik Dahlberg 

Vi är välkomna hem till deras gemensamma fastighet på söder i Växjö, vid dörren finns 

inga namn men klockan nio öppnas en dörr och Patrik Dahlberg välkomnar oss in. 

"Detta är ingången till trapphuset, så det är bara att kliva rätt in här förstår ni". När vi 

kommit in i lägenheten går det upp för oss att de idag har varsin våning av den stora 

fastigheten som inrymmer 8 lägenheter totalt. Stämningen är avslappnad och intervjun 

ska ske i Peter Iburg's lägenhet, varvid han återfinns i köket och brygger kaffe till oss. 

Lägenheten och fastigheten har gått igenom en totalrenovering berättar Peter Iburg, 

varvid Patrik Dahlberg säger att de ser fram emot den nya jacuzzin som installeras i 

fastighetens trädgård. Vi slår oss ner för att starta intervjun, om ett par timmar ska de 

nämligen vidare på nya möten, att de idag bara sysslar med att underhålla sina 

fastigheter är svårt att tro.  

 

På Fresh kallade ledarduon sitt ledarskap för situations-anpassat ledarskap, att det 

handlar om att anpassa sig efter omgivningen. På det sättet är de ganska lika, om de 

själva får beskriva sin ledarstil. De båda är ödmjuka i början av intervjun och förklarar 

att de gärna vill vara ”schyssta”. Ingen av dom vill känna igen sig som den som står 

med hela armen och pekar, eller slår någon på fingrarna, förrän det verkligen behövs. 

När vi tänker tillbaka på alla de åren så vågade vi nog ändå lita på människor i arbetet, 

vi vågade släppa tyglarna, detta genom att sätta upp tydliga ramar som de fick förhålla 

sig inom.  Ledord som empati och humanism är kärnord i deras ledarskap, att 

människor kan, tills dess att motsatsen har bevisats. Det är nog också på grund utav det 

som ideologin Management by sunt förnuft vuxit fram, att det finns en anspråkslöshet 

där det inte handlar om positioner på en arbetsplats utan snarare om relationer. 

Ledarduon anser att de haft förmånen att arbeta med något som de tycker är roligt, för 

Peter Iburgs del var det försäljning och för Patrik Dahlberg var det produktutveckling.  
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Med tiden började även deras delade arbetsuppgifter att flyta samman allt mer, de 

berättar att det fanns till och med styrelsebeslut som sa att de skulle samarbeta när de 

förhandlade med kunder och leverantörer. På samma sätt som uttrycket inom polisen, 

"good cop/bad cop" kunde ledarduon på Fresh använda sig av "good guy/bad guy", 

detta eftersom den gemensamma retoriken efter ett tag blev så stark mot kunder och 

leverantörer att de hade svårt att argumentera för eller emot dom. Det delade 

ledarskapet gjorde att de efter ett tag blev väldigt sammansvetsade och slipade som 

team, när den ena behövde pusta ut kunde den andra ta över i samtalet. Det märks, inte 

minst under denna intervju när Peter Iburg redan efter fem minuter lämnar rummet för 

att ta ett samtal, Patrik Dahlberg tar vid och pratar vidare som om ingenting hade hänt.  

 

På Fresh införde ledarduon självstyrande grupper, inom dessa grupper sattes det upp 

målsättningar, vilket gjorde att personer i dessa grupper själva fick ta beslut över hur de 

skulle arbeta. Ansvaret delegerades således ut till hela gruppen och gjorde att positioner 

som mellanchef eller chef kunde uteslutas, detta gjorde att engagemanget och ansvaret 

blev högt. Uppfattningen vi får om denna ledarduos ledning handlade mångt och 

mycket om råd och stöd, och beslutfattande vid tilltrasslade situationer.  

 

"Det var lite mer leading by example" - Peter Iburg 

 

De anställda på Fresh visste att ledarduon alltid var beredda på att utföra samma 

arbetsuppgifter som alla andra på företaget. Ett tydligt exempel på detta var en 

produktlansering som Peter Iburg berättar om, för skulle de begära att de anställda 

arbetade övertid på kvällar och helger, då var det själva tvungna att vara på plats och 

dra sitt strå till stacken. Att kliva ner på samma nivå som alla andra torde vara en 

grundpelare för detta delade ledarskap. Kanske är det deras bakgrund som har format 

deras sätt att leda, de berättar att de började ledarskapet som försökskaniner. Historien 

börjar under 90-talet när en dåvarande VD på Fresh ville bli ersatt av en trio, det 

fungerade aldrig att vara tre utan ur detta försök växte en ledarduo fram, som också 

snabbt förstod vilka fördelar som den förde med sig. En tidig insikt hos dom båda var 

att detta inte kommer fungera om nån av dom vill vara "ensam herre på täppan". Den 

tredje personen var kvar inom organisationen och hade huvudansvaret för ekonomin. 
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Att kunna växel-köra sitt ledarskap anser båda är en stor fördel, särskilt under åren 

1999-2000 fick båda varsitt barn. Att kunna vara bortkopplad både mentalt och fysiskt 

från arbetet är något som är positivt med ett delat ledarskap, det är åtminstone den 

uppfattningen vi får under samtalet. De förklarar fördelarna som sådana att när den ena 

behöver bli bortkopplad kan den andra istället kliva på, eller att en av dom kan jobba 

inåt företaget och den andra kan arbeta utåt mot kund och leverantör, i samma 

ögonblick. Det skapar en helt annan effektivitet än att en ledare ska vara överallt.  

 

Patrik Dahlberg var produktionsansvarig och Peter Iburg var teamledare för säljarna, 

ingen hade heller upplevt sig som chef tidigare. Vid implementeringen av deras nya 

roller uppkom ett par problem, bland annat processen att ställa sig in och börja ta ett 

ledaransvar över sina ”kompisar”. Det gjorde att de började brottas mellan objektiva 

och subjektiva tankar om medarbetarna, ett tydligt exempel på detta förklarar Peter 

Iburg som löneförhandlingarna. "Att en person i företaget skulle ha högre lön än den 

andra för att jag tyckte bättre om personen var inte rättvist och inte objektivt", sådana 

bitar minns han som tuffa. För Patrik Dahlbergs del var det lite enklare vid 

implementeringen, eftersom att de anställda inte direkt var hans vänner privat. Vid 

implementeringen delade ledarduon upp personalen i två grupper, och hade således 

också utvecklingssamtal var för sig med medarbetarna. Att lägga ner mycket tid på 

utvecklingssamtal sågs som viktigt för dom och det kunde vara halva dagar som gick åt 

till att utveckla medarbetare. Båda menar på att det tog väldigt mycket energi, men att 

de också fick energi tillbaka. Medarbetarna uppskattade tiden som duon lade nere på 

golvet men enligt dom båda hade det inte spelat någon roll hur mycket tid vi var där 

nere, medarbetarna ville att de skulle vara där ännu mer. Detta gjorde att fokus inte 

riktigt hamnade där den som mest behövdes, ledarduon behövde fokusera på att 

utveckla och styra hela företaget istället för att styra enskilda anställda.  

 

För ledarduon på Fresh kan ledarskapet ses som ett lysande framgångsexempel, 

anledningen till detta anses vara hur viktigt det är med personkemi, mellan de som 

leder. Det måste vara friktionsfritt, att de har olika kompetenser ses som positivt men 

det krävs att de grundläggande värderingarna, som var man vill med sin ledning, eller 

var man befinner sig i livet, stämmer överens med den andras för att det ska fungera.  

Att det är friktionsfritt mellan dom beror till stor del på att ingen av dom är 

detaljstyrande, det gäller således att släppa på sitt kontrollbehov för att fungera som en 
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duo. Det får inte finnas misstankar om att den ena vill tillförskansa sig fördelar 

gentemot den andra, om en sådan känsla infinner sig i ett delat ledarskap kommer det 

inte heller fungera. I samtalet som fortgår ramlar vi således in på prestigen, de förklarar 

att människor som vill synas och glänsa inte passar in i en sådan konstellation. Att 

använda varandras styrkor som fördelar är oerhört viktigt, Peter Iburg berättar för oss 

att Patrik Dahlberg är skådespelare och har stått på musikaler, det gör honom till en 

oerhörd styrka för dom båda, att kunna stå på en scen och attrahera många, i de 

sammanhangen kan han själv ta ett steg tillbaka, sedan finns det saker som han själv är 

ganska bra på där han kan ta ett extra kliv framåt.  

 

"Vid affärsförhandlingar vet jag att Peter är väldigt vass på att krama ut det allra 

mesta av människor, utan att de ska känna sig blåsta" - Patrik Dahlberg 

 

Vår uppfattning är att delat ledarskap på Fresh handlar om att bjussa den andra på 

framgång, att det handlar om att inte bygga upp sitt ego utan att dela framgången och 

lyfta andras prestationer. De menar på att det inte är en ensam person som gör laget, det 

delade ledarskapet handlar om att företaget är transparant. Patrik Dahlberg berättar om 

när de blev nominerade till att vinna "Sveriges bästa arbetsplats” år 2003, istället för att 

gå upp på scenen och glänsa som alla andra företag skickade de istället upp sina 

medarbetare att ta emot priset, de själva satt kvar i bänken och tittade på 

prisutdelningen, de menar att det är ganska signifikativt för hur de arbetar. Den som är 

väldigt framgångsrik har också väldigt framgångsrika medarbetare i ryggen. Att gå in 

med inställningen att det alltid finns någon som är bättre på något man själv kan, anses 

som en viktig inställning hos ledarduon.  

 

Att ledarduon litar på sina anställda framkommer som en självklarhet under samtalet, 

ingen av dom vill känna sig vid att det uppstått några större komplikationer för att det 

har varit två som delat ett ledarskap. Ett mindre problem torde vara liknelsen med 

föräldraskapet, att de anställda kan utnyttja svagheten i att om den ena säger nej säger 

den andra ja. De förklarar att det har hänt vid något tillfälle, men att det även kunde 

användas mot de anställda. För hade den ena av dom tagit en diskussion med den 

anställde så behövde inte den andra ta samma diskussion igen.  

För att minimera denna problematik har ledarduon alltid varit noga med att vara tydliga 

och ge ut enhetliga budskap. På Fresh fanns det något som kallades för "sjökortet", som 
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ledarduon skrev och uppdaterade under sin tid vid ledningen. Där fanns alla teamens 

övergripande mål, men såväl företagets målsättningar, kärnvärden, ledord, mission, 

affärsidé samt policys. På Fresh skapades det en oerhörd stolthet i organisationen tack 

vare "sjökortet". När säljarna var ute och träffade leverantörer och kunder så fick 

ledarduon i efterhand höra från både kunder och leverantörer att det kändes som att det 

var säljarna som ägde företaget och inte dom, de uppvisade en enorm stolthet, det var 

precis så duon ville ha det.   

 

På Fresh har ledarduons tydliga värderingar och målsättningar varit centrala, de båda 

liknar situationen som ett äktenskap, att de faktiskt har spenderat mer vaken tid 

tillsammans med varandra än med sina respektive, det gör att en sådan relation bara 

måste fungera, personkemin måste finnas där. Ett talande exempel på detta är att när 

ledarduon valde att göra "exit" i Fresh var det en självklarhet för dom båda att fortsätta 

att arbeta i samma konstellation. Uppfattningen vi får under intervjun är att styrkorna 

väger över nackdelarna. Patrik Dahlberg berättar att det har varit tider då det varit tufft 

privat för dom båda, men att de har alltid funnits en person att kunna luta sig tillbaka på 

vid dessa situationer. Patrik Dahlberg själv berättar om sin skilsmässa 2006, och hur 

viktigt det var att Peter Iburg istället kunde styra skeppet, så att han istället kunde 

fokusera på sitt privatliv. Samtidigt som när det har gått väldigt bra så har den delade 

glädjen blivit dubbel glädje. Detta har gett duon så oerhört mycket energi att fortsätta 

arbeta hårt även i långdragna tuffa processer. Vi förstår att det delade ledarskapet i detta 

fallet handlar om att kunna ladda energi när en behöver det, samtidigt som den andra 

kan styra skeppet som vanligt. En av de största fördelarna med att dela ett ledarskap är 

också möjligheten till att klona sig, att en utav dom kan arbeta inåt organisationen 

samtidigt som den andra arbetar utåt mot leverantörer och kunder, återigen skapas en 

effektivitet som är svår för en person att ha enligt Patrik Dahlberg. Hos ledarduon på 

Fresh stod individen i fokus eftersom att alla människor ansågs vara olika. De menar att 

det handlar om den personliga utvecklingen, därför var utvecklingssamtalen centrala för 

hela organisationen, där varje anställd själv fick definiera sina starka och svaga sidor, 

och sedan arbetade de tillsammans med deras svaga sidor för att stärka upp dom. Att 

vända på retoriken och få de anställda att själva vilja utvecklas torde vara en lyckad 

strategi.  

"Det finns bara individer, att försöka få dessa individer att gå åt samma håll  

är det som är den stora utmaningen för ett ledarskap" - Patrik Dahlberg 
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När de själva implementerade det delade ledarskapet var det inga problem, de hävdar att 

de är det mest lysande exemplen på internrekrytering, de kände till alla de anställda och 

organisationen som helhet. Den enda skillnaden för ledarduon var att förutom att de var 

samma personer som innan, hade ett övergripande ansvar för att styra skeppet. 

Problematiken med vem de anställda skulle vända sig till fanns inte, de menar att det 

handlar som allt annat om relationer, och med vem de kom bäst överens med. Om de 

inte längre kände att de kunde tillföra en medarbetare något nytt under 

utvecklingssamtalen så bytte de mellan varandra, fokus var hela tiden på att utveckla de 

anställda.   

 

För att undvika missförstånd i företaget deltog de båda i styrelsemöten och på stora 

möten om företagets framtid, de delade även kontor med all administrativ personal. De 

arbetade med ett så kallat "passive overhearing", att om en person gick in och pratade 

med någon blev alla direkt informerade, vilket gjorde att ny information snabbt spred 

sig i ledningen. Att det fanns andra i ledningen som också tog beslut på Fresh talas det 

väldigt lite om. Det fanns faktiskt folk i administrationen som var med i ledningen av 

företaget, bland annat ekonomichefen som tidigare var tänkt att vara med i trion, samt 

en som var personalansvarig. Det handlade i mångt och mycket om tidsperspektivet och 

att lägga fokus på rätt saker. Ledarduon ville fokusera på övergripande mål, som 

sträcker sig i andra tidsperspektiv än det dagliga arbetet. Att dela ett ledarskap och 

kunna fokusera på att utveckla nya marknader, och återigen våga delegera ut ansvaret 

för den dagliga verksamheten gjorde att duon kunde fokusera på Fresh framtida 

riktning.  

 

"Istället för att gå in i processer och tillföra små värden,  

kunde vi tillföra mer värde i stora processer" - Peter Iburg 

 

När ledarduon styrde bolaget växte de samman till en och samma 

befattningsbeskrivning, även om de från början hade formellt olika ansvarsområden. 

Patrik Dahlberg arbetade framförallt med produktutvecklingen och Peter Iburg arbetade 

främst med säljorganisationen och de stora kunderna.  

 

De nya marknaderna, exporten, framtiden, de anställda och företagets riktning arbetade 

de tillsammans med, även om medarbetarna var uppdelade i två grupper under 



  
 

 41 

medarbetarsamtalen. Det ansågs som viktigt att huvudansvaret definierades, främst för 

att praktiskt veta vad de skulle göra under dagarna.  

 

När vi går in på maktförhållanden vrider Patrik Dahlberg på sig, och avbryter oss när 

han hör ordet "makt". "Förmågan att fatta beslut menar du?" Vi beskriver vad vi menar 

med ordet makt, den positiva bemärkelsen av ordet, inte den negativa. Båda visste vem 

som hade mest makt inom respektive område, eftersom att båda var på det klara med 

vem som hade bäst koll på området i sakfrågan. Det föll sig naturligt för ledarduon på 

Fresh att lita på den andras kompetens. De berättar att det inte alltid var överens men 

utåt mot organisationen var det extremt viktigt.  

 

"Delat ledarskap handlar om att man nöter och stöter ihop,  

diskuterar och tillslut möts man" - Peter Iburg 

 

Om det går att nå konsensus i en organisation är det ett mycket bättre mål menar duon. 

Konsensus tar mycket längre tid att uppnå, jämfört med vad en omröstning gör. När det 

sedan kommer till besluten går det fortare om det också är väl förankrade och alla har 

förståelse från början. Konsekvenserna av detta kanske inte alla i organisationen tycker 

är bra eller går med på, men de har fortfarande en förståelse för varför det är på följande 

sätt. Återigen skapade "sjökortet" förutsättningar för ledarduon på Fresh att genomföra 

förändringar, transparensen var där och hela idén om företaget fanns nedskriva för alla 

att ta del utav. Vi avslutar intervjun med att be dom båda beskriva sitt ledarskap och hur 

det har förändrats sedan tiden tillsammans på Fresh. Patrik Dahlberg tar upp de stora 

fördelarna med att få se människor växa och utvecklas, att vara nära kunden, vara med 

och sätta mål, skapa engagemang hos andra, allt detta menar han är lättare om man 

delar på ledarskapet för tiden räcker till. Han fortsätter med att beskriva hur respekten 

för varandra som personer har blivit ännu starkare, för det är respekten som det handlar 

om i slutändan, att inte ifrågasätta varandras ledarskap hela tiden. Avslutningsvis säger 

Patrik Dahlberg att kommunikation är det absolut svåraste i ett företag, utan en god 

sådan fallerar hela konceptet. Peter Iburg säger att de idag fortfarande har ett delat 

ledarskap, fast nu är de två om roliga sakerna istället.  

Idag finns inte utmaningen som medför risker eller att vända negativitet till positivitet, 

utan numera delar vi på glädjen och arbetsbördan istället. Vi behöver inte längre nöta 

lika mycket på varandra eftersom att vi litar på att saker och ting ter sig naturligt för 
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oss. Idag bor de på olika våningar i det huset vi intervjuas i, de berättar att de umgås 

lika mycket nu som de gjorde under tiden på Fresh, de hittar sätt att vara tillsammans 

även om de inte alltid är tillsammans fysiskt.  

 

4.2 Smålandsposten, Växjö 

Magnus Karlsson - chefredaktör/ansvarig utgivare och Marcus Svensson - politisk 

chefredaktör. 

 

Vid de låsta glasdörrarna vid receptionen möter Marcus Svensson upp oss. 

Smålandspostens kontor är en porlande arbetsplats där nyhetsredaktionen som sitter 

centrerat i mitten av kontoret, också verkar vara kärnan av vad som Smålandsposten 

är, en nyhetstidning. Marcus går vidare och pratar om hur tidningsvärlden har 

förändrats på senare år och visar upp deras TV-studio, där de kan sända live-tv om 

någonting har hänt. "Vi måste försöka möta en ny typ av digitalisering numera än 

tidigare, webben har gjort att det krävs en anpassning för en ny typ av läsare, även att 

undersökningar visar att pappersläsande faktiskt ökar än minskar". Än så länge syns 

inte Magnus till, utan Marcus visar upp oss kontoret på ett minst sagt vant sätt, det 

märks att han gjort detta förut. Vi rör oss upp på andra våningen för en kopp kaffe och 

väntar på att Magnus ska avsluta ett möte. Magnus sitter inne i ett litet rum med tavlor 

på tidigare chefredaktörer bakom sig, i en lätt avslappnad position på den bekväma 

stolen. Han hälsar och vi sätter oss, stämningen är än så länge lite nervös, vi är oroliga 

för att journalisterna ska genomskåda våra frågor och leda oss bort från ämnet. 

Faktum är att det är mycket förstående till en början när vi ställer första frågan hur en 

tidningsverksamhet egentligen är uppbyggd. 

 

Historien om hur en tidning idag är uppbyggd har sitt ursprung från 1960-talet. För 

Smålandspostens del skedde förändringen på grund utav Alfred Hedenstierna som 

under 1800-talet arbetade på tidningen. Han var en känd person och väldigt populär, 

han var sedermera väldigt viktigt för tidningen och det förstod även alla de andra som 

arbetade där. Magnus Karlsson förklarar att när Alfred Hedenstierna skrev om 

socialdemokraterna i tidningen använde han sig frekvent av ordet "socialistjävlar". 

Texterna han skrev blev väldigt populära och hans lön höjdes och tillslut köpte han 

tidningen, vilket resulterade i att han ägde, var chefredaktör och skrev alla de politiska 
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texterna i tidningen. Såhär såg det ofta ut på tidningarna, men detta har kommit att 

förändras under 1960-talet när det började pratas om en den oberoende och granskande 

journalistiken. Då började tidningarna skilja på materialet, tidningens åsikt lades på en 

renodlad ledarsida, och så ser det även ut på tidningarna idag. Marcus Svensson är chef 

för innehållet på ledarsidan, han formar Smålandsposten politiska linje. Magnus 

Karlsson är ansvarig för den publicistiska idén på tidningen och alla pressetiska regler 

som finns att förhålla sig till. För Marcus Svensson del betyder detta sedermera att han 

inte kan bryta mot pressetik eller den publicistiska idén, för Magnus Karlsson är 

ansvarig inför lagen. Det resulterar i att Magnus Karlsson alltid har sista ordet, eftersom 

han är ansvarig utgivare. Tidningsverksamhet utåt sett är en enhet, Smålandsposten. Väl 

inne i en sådan verksamhet finns en stark självständighet, ett ledarskap och en stor 

autonomi. Kulturen, sporten, nyheterna gör sin egen grej och det finns en form av 

konkurrensförhållande mellan dom. När det kommer till ledarredaktionen, är det en helt 

egen enhet skild från ovanstående redaktioner. Styrelsen utser politisk chefredaktör och 

den ansvarige utgivaren. Ingen av ledarna i denna duo har anställts av den andra. Den 

ena i ledarduon är således politisk och den andra oberoende, det är där den viktiga 

gränsen dras, att Marcus Svensson i detta fall har åsikter, vilket Magnus Karlssons 

redaktion inte har.  

 

Det finns en problematik i denna konstellation enligt Magnus Karlsson, för om den 

politiska chefredaktören exempelvis börjar skriva miljöpartistiska ledarsidor måste jag 

som ansvarig utgivare gå in och säga att de måste bli mer konservativa. Marcus 

Svensson förklarar att det handlar om förtroende mellan honom och ägarna. Stiftelsens 

uppdrag är att se till att vi värnar om det som står i ändamålsparagrafen, att tidningen 

står på en konservativ grund och kristna värderingar. Om Marcus Svensson skulle 

fortsätta att skriva miljöpartistiska texter skulle det kunna resultera i att styrelsen i 

slutändan blir irriterade och sparkar honom, det kan däremot inte Magnus Karlsson 

göra. Båda instämmer att det låter lite hårt, det är nämligen så förklarar Marcus 

Svensson att han faktiskt går till Magnus Karlsson ibland för att få stöd eller 

uppbackning av texter, det handlar om att ha förtroende för den andra förklarar de.  

Förtroendet som de båda har för varandra sträcker sig också över personalen, även fast 

de har skilda personalansvar. Marcus Svensson har en person under sig, en 

ledarskribent, så kort och gott består de utav två personer. Magnus Karlsson har ansvar 

för linjecheferna i ledarredaktionen som i sin tur har indirekt ansvar för vardera 
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redaktion på tidningen. Magnus Karlsson och Marcus Svensson har haft ett vad dom 

kallar för delat ledarskap i tre år. Även att de båda har vitt skilda områden som de är 

ansvariga för kommunicerar de dagligen. De förklarar att det handlar om intresse, 

samtidigt så handlar det om att hålla sig själv uppdaterad, för vissa ämnen är känsligare 

än andra. Om exempelvis redaktionen har gjort ett publicistiskt val att inte skriva om 

något så kan det vara så att ledarsidan har gjort det, och vice versa. Ändå är det så att 

politik genomsyrar allt på något sätt, även publicistiska frågor, mediedebatter etc., 

vilket gör att de händer att båda sidorna väljer att publicera om något, där innehållet kan 

skilja sig markant. För att undvika detta handlar det mångt och mycket om samtal 

förklarar dom. När detta händer gäller det enligt duon att alltid gå ut tillsammans och 

svara enhetligt på kritiken. Ledarduon förklarar att deras målsättning är densamma, att 

få tidningen att framstå som en helhet, en genomtänkt produkt för läsaren. Det är därför 

förtroende är så oerhört viktigt för detta ledarpar, att de förstår sina roller. Marcus 

Svensson berättar att på det teoretiska planet skulle det kunna uppstå någon form av 

konkurrensförhållande mellan dom, vem som talar för tidningen, men att han tror att de 

båda har tänkt igenom sina roller noga och vad de innebär. Det handlar mycket om att 

respektera den ordningen som ägarna har satt upp. Det händer givetvis att de diskuterar 

texter, men Magnus Karlsson säger att han aldrig har stoppat Marcus Svensson från 

något han har skrivit, vid enstaka tillfällen har han däremot bett honom att fundera och 

tänka på det ett varv till. Varför det ser ut på detta sättet för ledarduon beror till stor del 

på att om det börjar brinna i knutarna, så är det Magnus Karlsson som får ta kritiken.  

 

Jag får väldigt många anonyma brev från människor som inte vågar  

stå för sitt namn, som skäller på ledarsidan" - Magnus Karlsson 

 

Det handlar i stort sett om att inte revirpinka, som de båda anser är det vanligaste 

misstaget när man delar ett ledarskap. De har de båda sett exempel på i branschen. Det 

finns tidningar där det har skurit sig mellan ansvarig utgivare och politisk chefredaktör.   

 

 

"Ingen nämnd, ingen glömd, men i en tidning några mil norr härifrån var det  

ett jävla liv för tre-fyra år sedan mellan en chefredaktör och ledarskribent,  

det slutade med att en av dom fick lämna" - Magnus Karlsson 
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Det är också styrelsen som går in och avsätter antingen den ena eller den andra, de har 

egentligen bara den makten. Styrelsen ska uppmana att följa stiftelsens grundparagraf, 

men dom kan aldrig påverka, och ska inte påverka vad som står i tidningen. Magnus 

Karlsson berättar att det är så pass fint anordnat att det är inskrivet i grundlagen, och 

den enda som kan påverka det är han själv. Den som försöker idka påtryckning för att få 

in något i tidningen mot hans vilja begår en olaglig handling.  

 

Ledarduon har grundläggande värderingar och målsättningar för hur organisationen ska 

arbeta. Det finns en publicistisk värdegrund, som finns nedskriven för alla anställda att 

ta del utav. Det är sällan några problem förklarar de eftersom att de pressetiska reglerna 

sitter i benmärgen på den enskilde journalistens yrkesidentitet. De är båda klara över 

vilka beslut de kan påverka. Innehållsmässigt i tidningen styr Magnus Karlsson helt och 

hållet, innehållet styrs i sin tur utifrån tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetslagen, 

vilket i slutändan styr hans arbete. Men de är fortfarande oberoende från varandra, även 

fast Magnus Karlsson är ansvarig utgivare. Det bygger återigen på det förtroende som 

de tidigare varit inne på, att om det försvinner så försvinner även dom. Frihet under 

ansvar, ansvaret de har är att värna om stiftelsens ändamålsparagraf. Det hör ihop med 

den starka yrkesidentiteten som finns i journalistyrket, det finns en självständighet 

bland journalister som de värnar och identifierar sig med mer, snarare än att identifiera 

sig med en företagsledning eller ägare, som många anställda i vanliga företag kan göra 

menar duon. I grund och botten är det journalistiken som styr och som alla anställda 

identifierar sig med, vi är bara här för att värna ändamålsparagrafen från stiftelsen och 

se till att tryckfrihetslagen och yttrandefriheten upprätthålls.  

 

För att ett samarbete ska fungera mellan ledarduon krävs det att det finns en 

personkemi, annars går det åt skogen. De menar att båda två skulle kunna skriva en sida 

i tidningen varje dag, om helt skilda ämnen, men det skulle inte fungera i längden.  

Om Marcus Svensson exempelvis skulle ändra hela Smålandspostens politiska linje, 

och hypotetiskt sätt få hela Växjös näringsliv och politiska etablissemang emot sig, 

skulle situationen inte vara hållbar. Det är precis de exempel som de pratade om innan, 

när ansvarig utgivare och politisk chefredaktör tvingas gå skilda vägar. För ledarduon 

har inte bara ett ansvar mot stiftelsen, de har också ett ansvar mot övrig personal på 

Smålandsposten.  
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Om denna duo kan utnyttja att de är två stycken är det inga tvivel om. Att kunna skicka 

varandra på olika uppdrag ser de som en styrka. Magnus Karlsson anser att han har 

opinionsbildande uppdrag vad det gäller branschfrågor och journalistik överlag, det är 

sådant som han själv måste medverka i. När det däremot handlar om debatter eller 

liknande spelar det egentligen ingen roll vem av dom som medverkar, eftersom att båda 

två är ansiktet utåt för tidningen. Även vid besök eller inbjudningar till tidningen så 

förknippas deras namn med just Smålandsposten, vem som tar vilket uppdrag styrs lite 

av vilken agenda debatten rör eller vem som är på besök. Frågor där de vill ha en 

politisk ingång i någonting tar Marcus Svensson hand om, frågor som rör publicistiska 

frågor hamnar på Magnus Karlssons bord. Känslan vi får av ledarduon är att de inte är 

oense om beslut eller liknande är på grund utav deras olika uppdrag. Magnus Karlsson 

förklarar att det är så det ligger till, de kommer aldrig att bli oense för innehållsmässigt 

kan ingen av oss påverka den andra. Som vi märker under intervjuns gång så hamnar 

bollen hela tiden hos styrelsen i slutändan.  

 

Idén om öppna dörrar tros vara en förutsättning för att det ska fungera i praktiken, 

Marcus Svensson säger att det har daglig kommunikation iallafall. Det är en 

transparens, de försöker hålla varandra uppdaterade på vad som är på gång. Ett sätt att 

göra detta förutom mellan fyra ögon är på de möten med redaktionsledningen.  

 

Magnus Karlsson har på ett sätt veto, det betyder att han väljer precis vad som ska 

publiceras i tidningen. Om detta skapar osämja på arbetsplatsen tycker han själv att det 

är något som de anställda bara måste suga i sig, han menar på att det är så branschen ser 

ut. Även att det finns vissa anställda på Smålandsposten som kan ha mycket att säga till 

om berättar Marcus Svensson om medvetenheten bland de anställda. Den 

konstruktionen som ledarduon idag har, skyddar den enskilda journalisten, det är inte 

den enskilde journalisten som blir åtalad eller som får stå upp och försvara sin egen 

artikel, utan det är ansvarig utgivare som går in och tar det ansvaret.  

Därför kan journalisterna ägna sig åt det dom ska göra, skriva, rapportera och komma ut 

med bra "stories". På det sättet är ledarduon en skyddsbarriär och försvarare av 

yttrande- och tryckfrihetsförordningen.  
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Helt plötsligt knackar en anställd på rutan till rummet vi sitter i. Magnus Karlsson 

reser sig, öppnar dörren och frågar var det mig du ville något? Och stänger sedan 

dörren och går ut. Han kommer tillbaka in rummet några minuter senare och säger: 

”Hot”. När vi pratade om det innan, ett hot till en journalist har kommit in där en 

person hade sagt: "Mig råder du inte på med varken knytnävar eller knivar, passa dig 

jävligt noga". Var han upprörd? frågade Marcus Svensson, Ja, svarande Magnus 

Karlsson. Eller nej Ola bryr sig väl inte, men läsaren var ju upprörd. Oftast är det bara 

uppretade människor som håller sig inom gränserna säger Magnus Karlsson, men för 

ett år sen fick en kille två månaders fängelse för att han hade bombhotat SMP – sen 

ringer hans telefon, det är frugan säger han och går ut igen.  

 

Det är först på senare år som det har blivit lite som ett fort på Smålandsposten, med 

skalskydd. Innan kunde vem som helst gå in på kontoret och ingen visste egentligen 

vilka alla var. Även för de som arbetade var det väldigt öppet, på sportavdelningen 

hängde många entusiaster om kvällarna, det händer inte längre. Verksamheten har 

kommit att förändras, det är säkerhetsfrågorna som styr numera. Ledarduon på 

Smålandspostens självbild är fortfarande öppenhet och transparens, även om det är låsta 

dörrar in till arbetsplatsen.  

 

Trots att det främst är Magnus Karlsson som får utstå hot av det som publiceras i 

tidningen, så upplever ingen av dom att det finns något maktförhållande mellan 

ledarduon, även fast den ena har en särställning som ansvarig utgivare. Återigen 

kommer det tillbaka till medvetenheten om ens egen roll och vad för mandat de har. Det 

är absolut grundläggande menar Marcus Svensson, för vill man undvika den typen av 

konflikter att den ena lägger sig i vad den andra gör, så måste det finnas en dialog och 

en prestigelöshet mellan de som delar. Ibland har det haft olika åsikter om enskilda 

frågor, det handlar ofta om vikten av en större debatt utifrån ett medieperspektiv, de har 

ofta kört varsin grej och kan de kombinera att det är icke-överens.  

 

Det känns som att ledarduon är väldigt sakliga när de behöver utöva sin makt, det har 

alltid pressetiken att hänvisa till. Det håller båda med att det måste finnas goda 

argument i botten för att ett beslut ska kunna tas. Magnus Karlsson förklarar att hans 

ledarstil ibland är in-lyssnande och ibland diktatorisk beroende på när det behövs. För 

Marcus Svenssons del handlar det bara om betoningar eller accentförskjutningar.  
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Förtroende för de anställda har Magnus Karlsson i 9 av 10 fall, dock finns han alltid 

tillgänglig dygnet runt om det skulle vara något, om han inte har överlämnat 

utgivarskapet. Magnus Karlsson har två stycken ställföreträdande som kan gå in och ta 

ansvaret, men det sker främst när det handlar om utomlandsresor. Vanligtvis har han 

dock kontakt med nyhetschefen varje kväll, samt kollar igenom tidningen hemifrån 

innan den skickas iväg för tryck. De anställda har frihet under ansvar, det är väldigt 

sällan berättar han som det kommer med någonting i tidningen som är på gränsen och 

som inte är diskuterat. Marcus Svensson förklarar att det är väldigt många duktiga 

journalister som arbetar på Smålandsposten, och de vet precis i vilka frågor som det är 

dags att gå och prata och diskutera med ansvarig utgivare Magnus Karlsson. Marcus 

Svensson berättar att det kan vara det omvända också, att Magnus Karlsson trycker på 

att journalisterna måste gå in hårdare eller att de kan tuffa till sig, hans arbete är att 

pusha journalisterna så nära gränsen för vad som är pressetiks och inte också.  

 

Tidigare hade chefredaktören det klassiska direktörsrummet, men numera sitter Magnus 

Karlsson mitt i landskapet, alla ska kunna ha tillgång till honom. Magnus Karlsson 

avslutar med att förklara hur viktig samhällsnyttan som Smålandsposten utgör speglar 

organisationen. Det som i stort sätt styr hela verksamheten är inte egennytta eller 

vinstintresse, utan det handlar om att göra en samhällsnytta, eftersom att det är en 

stiftelse i grund och botten så går alla pengarna alltid tillbaka till tidningen, för att 

långsiktigt se till tidningens överlevnad för all framtid. 
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4.3 Intensivvårdsavdelningen, IVA, Värnamo Sjukhus  

Ann-Christin Jönsson och Eva-Maj Bengtsson 

 

Att först passera ekande sjukhuskorridorer till att gå fel igenom en tyst 

akutvårdsavdelning, blir vi slutligen dirigerade av en förbipasserande sjuksköterska till 

IVA. Vi plingar på en dörr och till dörren kommer strax en sjuksköterska som frågar 

vad vi har för ärende hit. "Vi söker Eva-Maj Bengtsson", - Ett ögonblick. Eva-Maj 

möter upp oss och vi går genom en annan avdelning till vad som verkar vara ett 

personalrum/konferensrum. Väl där sätter vi oss tillsammans med Eva-Maj för att 

vänta in den andra vårdenhetschefen Ann-Christin Jönsson. Känslan i rummet är lite 

pirrig och när Ann-Christin kommer in i rummet känns det som att det inte direkt är vi 

som är spända längre utan det är Eva-Maj och Ann-Christin. Efter att intervjun var 

gjord sa de att de aldrig trodde att de skulle kunna prata så länge om just sitt ledarskap 

och det märktes att konstellationen delat ledarskap som de idag har var nytt för dom 

båda.  

 

Historien om denna ledarduo tar sitt avstamp för ungefär 9 månader sedan. Eva-Maj 

Bengtsson hade sedan tidigare varit ensam chef på avdelningen under ungefär 15 års 

tid, och efter alla dessa år kände hon att det var ett alldeles för stort ansvar att själv styra 

kliniken. Hon startade processen med att bearbeta sjukhusledningen om ett nytt typ av 

ledarskap på sjukhuset, nämligen de delade ledarskapet. Det delade ledarskapet, så vitt 

duon vet, finns nämligen ingen annanstans i hela länet förutom på Värnamo Sjukhus. 

Önskemålet om det delade ledarskapet kommer från början av Eva-Maj Bengtsson, för 

hon hade förstått att den tjänsten hon hade var oerhört svår att rekrytera folk till, det 

behövdes ett nytt typ av ledarskap. Ann-Christin Jönsson är internrekryterad från 

avdelningen, när tjänsten om det delade ledarskapet kom ut på intranätet så sökte hon 

den. Båda två är sjuksköterskor, har samma befogenheter och beskriver sitt ledarskap 

som demokratiskt, inom vården går det nämligen inte att vara auktoritär.  Mycket inom 

denna sektor handlar om just medarbetarnas betydelse, hela vården är luttrad av det. I 

samtalet som fortgår börjar nästan varje mening med att de pratar i mun på varandra, 

varpå Eva-Maj Bengtsson säger att ibland önskar dom att det fanns en möjlighet att 

sätta ner foten och komma snabbare till skott.  
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Bilden av ledarskapet som utövas på avdelningen handlar om medarbetarskapet, de 

förklarar hur viktigt det är att ha alla med sig.  

 

Trots att de har ett medarbetarperspektiv i åtanke hela tiden så kräver rollerna som 

ledare att de tar många snabba beslut, för Ann-Christin Jönssons del är det en helt ny 

roll att sätta sig in i. De snabba besluten kan bland annat handla om både interna eller 

externa frågor, som att de är överfullt på avdelningen, att de måste ta emot patienter 

från andra avdelningar, både från det egna sjukhuset men också från sjukhus runtom i 

Sverige. Eftersom att båda bara är samtidigt på plats någon gång per vecka så kräver det 

att de båda kan ta enskilda beslut som rör den dagliga verksamheten. Alla dessa beslut 

som tas under veckans gång diskuteras sen vid ett tillfälle när båda är på plats. För Eva-

Maj Bengtssons del har det delade ledarskapet skapat en oerhörd lättnad, innan hade 

hon 60 medarbetarsamtal, nu har hon hälften av dom. För medarbetarnas skull så valde 

de att dra lott om vem som skulle hålla samtal med vem, eftersom att Eva-Maj 

Bengtsson hade haft vissa medarbetare under många år ville hon inte att de skulle känna 

sig bortvalda, såvitt de båda har uppfattat det så har ingen heller haft synpunkter på det. 

Problematiken som de oroade sig för var, trots att de har samma ansvar utåt sätt, är att 

medarbetarna känner ett större förtroende för Eva-Maj Bengtsson eftersom hon har varit 

deras chef tidigare. Ann-Christin Jönsson menar på att hon bara hunnit ha 

medarbetarsamtal en gång, vilket har gjort att "tänket" hos de anställda inte hunnit 

förändras, att det fortfarande är Eva-Maj Bengtsson som först poppar upp i deras 

huvuden. Eva-Maj Bengtsson avbryter, och hävdar att det stämmer om de båda är på 

plats, men om hon inte är på plats så går de lika mycket till Ann-Christin Jönsson. Även 

om denna problematik var väntad tycker de att det börjat flyta på bra, de försöker hela 

tiden att fokusera på de anställda som de själva formellt sätt har ansvar för.  

 

Duon menar att det fanns vissa farhågor med att den ena har haft en chefsroll under 

längre tid och att den andra inte har haft det. De skapade en transparens i ledarskapet, 

att det var helt ok för Ann-Christin Jönsson att ställa mycket frågor. För Eva-Maj 

Bengtssons del öppnade sig nya perspektiv, sådant som hon inte förstått eller sett 

tidigare. Hade de exempelvis varit så att Ann-Christin Jönsson kom utifrån hade det 

varit mer problematiskt, eftersom att verksamheten de arbetar i är så oerhört komplex. 

De båda är överens om att det nog är bra att Ann-Christin Jönsson redan kände till 

verksamheten när hon skulle vävas in i rollen som ledare.  
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För visst har de andra fokus i arbetet också, ledarduon förklarar att Ann-Christin 

Jönsson har lite mer fokus på personalfrågor och Eva-Maj Bengtsson fokuserar på den 

nya ombyggnationen som sker på avdelningen.  

 

I ledarduon har inte någon av de sedan tidigare erfarenhet av att dela ledarskap, innan 

hade Eva-Maj Bengtsson all mandat att själv ta beslut över verksamheten. För hennes 

del handlar det om en stor lättnad, men också problematiken i att hela tiden tänka på att 

ta ett steg tillbaka. Hon berättar att det är väldigt lätt att hon bara maler på och inte 

släpper intill den nya, som numera, har lika mycket makt som hon själv hade innan. Det 

märks ganska tydligt under intervjun att Eva-Maj Bengtsson svarar på flest frågor och 

kommer ibland på sig själv, för att vända sig till Ann-Christin Jönsson och fråga ”vad 

säger du?” Duon är överens om att det har att göra med automatik, och att det kan botas 

genom att förtroende och en personkemi som funkar. Fungerar inte det kommer inte 

ledarskapet heller att kunna delas. Minst en gång i veckan måste de båda vara på plats, 

det har de beslutat som ett formellt incitament. Detta för att kunna diskutera och samla 

ihop all information som har uppkommit den senaste tiden. Eva-Maj Bengtsson säger 

att de har infört detta för att till en början var det lite krångligare med 

kommunikationen. För att undvika dessa misstag har de en kontinuerlig mail-kontakt, 

så att den andre hela tiden håller sig uppdaterad. Att det är en arbetsplats med högt 

tempo och en hög stressnivå förstår vi ju längre in i intervjun vi kommer. Det är så att 

inom vården är det väldigt mycket kvinnor och därmed också väldigt mycket 

diskussioner, fortsätter Eva-Maj Bengtsson. Det gör att hos ledarduon på IVA dyker det 

upp saker hela tiden, det gäller att lära sig att sålla ut vilken information som är 

nödvändig för att den andra ledaren ska kunna genomföra sitt arbete på bästa sätt, när 

denne arbetar ensam. Det gör att de båda måste vara lite mer eftertänksamma och 

skärpta när de arbetar, men de får också mer saker gjorda.  

 

Trots ledarduons önskan om bra kommunikation så blir det ibland dubbelkommandon 

från duon. Ibland har duon fått be om ursäkt till medarbetarna för att de har kommit 

direktiv från två olika håll, men de anställda verkar vara informerade om att dessa 

misstag ibland kan uppstå. De tittar på varandra instämmande och Eva-Maj Bengtsson 

fortsätter med att berätta om hennes första medarbetarsamtal efter att de hade blivit två. 

Personalen kände inte att det varken hade blivit klurigare eller mer problematiskt med 

att de var två som numera var ledare.  
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Det händer att de båda ibland måste vara iväg om de måste gå samma kurs eller 

liknande, det handlar om att de båda ska få samma kunskap samtidigt, det tror dom att 

de anställda också förstår. Några andra komplikationer vill de inte känna sig vid, det 

skulle vara att de ibland inte förankrat ett beslut tillräckligt eller att duon i sina dagliga 

samtal med personalen inte överfört informationen tydligt nog.  

 

På frågan om de delar kontor svarar de båda i mun på varandra att de har varsitt rum. 

Ledarduon förklarar att de inte sitter ner så mycket, de är båda ute i mycket i 

verksamheten, eftersom båda har valt att jobba kvar som sjuksköterskor vilket också var 

tanken med deras ledarskap, att få tid till att fortsätta arbeta praktiskt med sitt yrke.  

Innan denna ledarskapskonstellation fanns det en administratör på avdelningen som 

skötte mycket av de praktiska frågorna som personalen hade, numera finns det tid för 

duon att sköta både det administrativa och arbeta som sjuksköterskor, trots att 

verksamheten innefattar både intensivvården, hjärtintensiven samt operationsdelen, de 

båda tittar på oss och säger instämmande att det underlättar helt enkelt för båda att de är 

två, som ni säkert förstår.  

 

Under de 9 månaderna som de tillsammans varit ledare har de inte upplevt att de haft 

delade meningar om några större beslut. Eva-Maj Bengtsson förklarar att för hennes del 

har det varit viktigt att hela tiden ta ett steg tillbaka, och låta Ann-Christin Jönsson stiga 

fram. Det absolut viktigaste i deras delade ledarskap är att backa upp varandras beslut 

och att inte vara oense inför personalen. Det handlar om att svälja sin stolthet och att 

vara prestigelös i allt de gör, oavsett om den ena inte håller med den andra. För den 

personen som har varit på plats och tagit beslutet har också en annan grund för beslutet 

och vet också varför vissa åtgärder togs.  

 

De ser delat ledarskap som fördelaktigt när det kommer till att bedriva igenom beslut, 

iallafall när det handlar om att driva på tuffare beslut uppåt i organisationen. I den 

sektorn som duon verkar i har många medarbetare arbetat under väldigt lång tid, de har 

sina väl inrutade system som är svåra att gå in och påverka. Det fungerar inte på samma 

sätt här som i den privata sektorn, för om inte personalen är med fallerar hela 

verksamheten. Att det finns en brist på sjuksköterskor gör att de är beroende utav dom, 

vilket gör att de måste driva samarbetet så långt som det bara går.  
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Svagheten i det delade ledarskapet är att personalen kan utnyttja bristen på 

kommunikation mellan duon. Det tar upp liknelsen med föräldraskapet att den ena säger 

si och den andra så, det har dock inte skapat några större problem för ledarduon på IVA 

för de är medvetna om vilka personer det oftast handlar om.  

 

Ledarduon är ansvariga för alla undersköterskor och sjuksköterskor på avdelningen. 

Detta är generellt sätt kvinnodominerande yrken, men båda är överens om att det inte 

spelar någon roll att de är just två kvinnor som leder verksamheten, det beror på 

personligheter. Eftersom att de båda har varit på avdelningen lika länge, dock under 

olika befattningar har ändå personalen upplevt och förstått fördelarna med det delade 

ledarskapet. Ann-Christin Jönsson förklarar att de får höra fördelarna med denna 

konstellation från personalen hela tiden, att beslutsfattandet går märkbart snabbare 

eftersom att de alltid är en på plats som har mandat för just beslutfattandet. När två kan 

ta beslut och kommunicera ut information till de anställda gör att det händer mer på 

avdelningen än tidigare. Att ledarskapet på IVA verkar fungera så väl tror de beror på 

att Ann-Christin Jönsson hade en relation med personalen sedan tidigare, att hon redan 

kan mångas historia. De är båda överens om att det hade blivit problematiskt om Ann-

Christin Jönsson hade kommit utifrån, då hade personalen förmodligen vänt sig till Eva-

Maj Bengtsson om de stöter på något personligt problem, nu märker de ingen skillnad 

till vem de i personalen vänder sig till. Vid hypotetiskt spekulerande tror ledarduon att 

det är bättre att båda i sådana fall kommer utifrån, snarare än att en ny individ 

tillkommer. Ann-Christin Jönsson säger att om så hade varit fallet hade Eva-Maj 

Bengtsson helt naturligt fått ta mycket mer ansvar även fast de formellt sätt haft lika 

mycket mandat. Poängen med att båda känner personalen är att de kan dela upp den 

tunga bördan som det faktiskt är att bära alla anställdas personliga problem. Bördan 

som beskrivs förklaras med alla de väldigt sjuka patienter som kommer in på 

avdelningen, de som dör, förkrossade anhöriga som ofta skäller ut personal och chefer, 

det i kombination med de anställdas privata problem tär på alla.   

 

"Som chef vet man vad deras katt heter, på den nivån är det, och det är  

just det som sliter så oerhört på en i chefsrollen" - Eva-Maj Bengtsson 
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Om inte båda chefer i en ledarduo har samma förutsättningar att bära på de anställdas 

dilemman, så försvinner lite av poängen med ett delat ledarskap eftersom det är så stor 

del av jobbet och det som främst Eva-Maj Bengtsson i denna konstellation ville få 

avlastning från. Å andra sidan menar de om två nya kommer utifrån slipper de ta 

hänsyn till de anställdas tidigare historia, vilket i sin tur kan vara en stor fördel. På 

grund av det kan alla frågor ställas som de båda idag redan vet svaret på, vilket skulle 

göra att de kan sätta en press på de anställda på ett helt annat sätt. Inom sektorn 

förklarar de att det är svårt att utöva makt på samma sätt som i det privata, utan det 

handlar om att argumentera och diskutera och nå samarbete så långt som det går. Även 

om de önskar att de kunde sätta mer press på de anställda är verkligheten tvärtom. 

Under intervjun så får vi uppfattningen att även om de båda är överens om att de delar 

på makten, så har Eva-Maj Bengtsson absolut lite mer av den. Det torde bero på att hon 

har varit chef längre, och har därmed en helt annan kompetens än den andra. Eva-Maj 

Bengtsson förklarar att makt är ett bökigt ord, för hennes del tycker hon det främst är 

skönt att kunna släppa tyglarna och istället vara två på bollen än ensam, det handlar om 

att ta ett gemensamt ansvar för verksamheten. 

 

Idag har de tid att ge beröm och få alla anställda att känna sig synliga i organisationen. 

En förutsättning för just detta är att de arbetar som vanliga sjuksköterskor också, de har 

idag en 50 % tjänst på golvet. Det underlättar också mycket i situationer där det 

framförallt är en hård argumentation. Det är ingen anställd som kan komma till 

ledarduon och förklara att det inte vet hur det är att arbeta här, eller hur något känns. De 

båda vet precis hur det ligger till när det kör till sig, när det kommer in en svårt sjuk 

patient, de resonemangen från de anställda behöver de aldrig hamna i, för de frågorna 

vet de båda redan svaren på. Det är således viktigt i ett delat ledarskap att faktiskt göra 

samma jobb som de anställda, det gör att de anställda får ett större förtroende för 

ledarna eftersom de har en verklighetsförankring och befinner sig i samma situation.  

 

Den möjlighet eller anställningsform som de båda arbetat fram har de fått som ett årligt 

projekt, den löper ut nu i augusti men de är båda säkra på att de kommer att få fortsätta 

på samma vis som de gör nu. De båda ser sig lite som pionjärer och vill gärna vara 

föregångare och underlätta för kommande chefer i samma situation som de själva är. I 

det ledet som de befinner sig i som mellanchefer är det väldigt svårt att rekrytera chefer 

till, faktum är att ingen längre tar på sig ett sådant uppdrag ensam, som de idag istället 
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delar på. Faktum är som sådan förklarar de, att sjukhuset i Värnamo nu har utlyst ett par 

nya tjänster där de faktiskt söker delade ledarskap. De tror båda att det är tvunget att 

fler och fler går mot delat ledarskap eftersom att sjukhus-sektorn har så komplexa 

verksamheter.  

 

4.4 Byteatern Kalmar Länsteater  

Teaterchefer Mia Carlsson och Daniel Rylander 

 

Mia Carlsson är producent i grunden och Daniel Rylander är ursprungligen regissör. 

Mia Carlsson möter oss nedanför Byteaterns byggnad som omges av vad som för en 

utomstående kan uppfattas som ett sågverk, timmerstockar förgyller ena långsidan av 

byggnaden. Väl inne i byggnaden ekar det tomt, en våning upp håller en snickare på 

med att bygga upp scenografin inför höstens föreställning berättar hon. Vi går vidare 

ytterligare en våning och upp för en liten trappa för att komma till deras gemensamma 

kontor högst upp i byggnaden, där vi introduceras för Daniel Rylander. De känner igen 

oss och vi sätter oss i ett litet rum med en bohemisk soffa och två fåtöljer mittemot 

soffan. Båda fibbla med sitt snus och lägger in en ny prilla innan intervjun sätter igång, 

de känner igen oss sedan första gången vi träffades under hösten berättar de. Innan vi 

satte igång med intervjun så sa vi det att de får väldigt gärna sväva ut i sina svar, varpå 

Daniel Rylander frågar om de måste svara i kör? Vi säger att det beror på hur 

samstämmiga de är i sitt delade ledarskap, varpå han snabbt och tydligt säger följande: 

Till att börja med, vi kallar det inte för delat ledarskap, vi kallar det för gemensamt 

ledarskap. 

 

För Byteaterns ledarduo så handlar det om en skillnad i inställningen, att antingen så tar 

man gemensamt ansvar för helheten eller så tar man ansvar för sin del, och  i det här 

fallet är det ett gemensamt ledarskap. Även om ledarduon på Byteatern har delat upp 

sina arbetsuppgifter utifrån sin egen erfarenhet och kompetens, vilket också har gjort att 

de har fått tydliga arbetsuppgifter, ser de ett gemensamt ansvar. Mia Carlsson är 

producent och har således stor erfarenhet av ekonomi- och planering, vilket har gjort det 

till hennes huvudansvar i verksamheten. Daniel Rylander å andra sidan är regissör, 

vilket i stort sett betyder att han regisserar och har huvudansvar för teaterns repertoarer 

och konstnärliga riktning.  
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Ändå menar de att de gör allting tillsammans, det är hela tiden ett samtal om vem som 

ska göra vad.  Att alla delarna i verksamheten behöver varandra för att fungera 

genomsyras i samtalet.  

 

"Konsten finns inte till utan ekonomin och ekonomin finns inte till utan konsten". 

- Mia Carlsson 

 

Det ansvar som ledarna på Byteatern delar helt och hållet är personalen, vilket betyder 

att de har alla medarbetarsamtal ihop. Detta ses som positivt för att det skapar en 

helhetssyn över vad som händer i huset, hur folk mår på sin arbetsplats, samt vad för 

tankar och funderingar som rör sig bland de anställda. Det märks att de båda har känt 

varandra under en längre tid, det finns en rastlöshet i rummet, de pratar fort och vill få 

mycket sagt. Historien om denna ledarduo startade redan i Malmö för många års sedan, 

Mia Carlsson arbetade på en teater som informell producent och Daniel Rylander kom 

att hamna på teatern under en produktion som regissör. Familjerna lärde känna varandra 

privat och många sena kvällar med samtal om hur man ville styra en teater kom att leda 

dom hela vägen till att söka de två tjänsterna som teaterchefer som för ungefär tre års 

sedan utannonserades av Byteaterns styrelse. Under den perioden skulle en teaterchef 

och ekonom gå i pension samtidigt, vilket gjorde att Byteatern stod inför en 

omorganisation. I omorganiseringen fanns det en tydlig idé från styrelsen att det skulle 

vara just duos som sökte, att båda skulle ha lika mycket mandat att styra verksamheten 

berättar duon. Tidigare hade Byteatern haft problem med att just chefen försvinner 

under längre perioder som till exempel under större produktioner, vilket skapade en 

avsaknad av tydligt ledarskap på teatern, nu istället kunde den ena sätta sig in i 

produktion och fokusera på det, och den andre styra skeppet. I processen att anställa en 

duo använde sig styrelsen av en rekryteringsgrupp, som bestod av personal och andra 

intressenter till Byteatern, enligt Daniel Rylander var det viktigt att personalen var 

involverad i anställningsprocessen. Diskussionen från personalens sida var att det fanns 

en oro att en sådan samkörd och stark duo som Daniel Rylander och Mia Carlsson 

redan var, skulle göra den nya organisationen för toppstyrd. Detta menar duon sågs som 

en styrka och ett problem från personalen. Byteatern har enligt duon sedan den 

grundades på 70-talet haft ett klimat som liknas vid en platt organisation, där samtal och 

diskussion om både innehåll, framtid och hur teatern ska styras varit allas angelägenhet. 

Nu hade beslutsfattandet över teatern istället blivit centrerat till en ledarduo.  
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Det som ansågs som positivt från personalen menar duon var att det förstod att de stod 

inför ett generationsskifte, verksamheten behövde nya referensramar och ett nytt 

nätverk, samtidigt som ett tuffare klimat också krävde ett starkare ledarskap.  

 

I det gemensamma ledarskapet på Byteatern har de fortfarande en formell uppdelning 

av arbetsuppgifter. De anser att det finns en styrka i att de har olika kompetenser, det 

blir aldrig några tvivel om vem som är bäst lämpad för varje enskild uppgift. Det 

handlar om att bredda ledarskapet genom att ha olika kompetenser. En annan anledning 

är att det finns praktiska fördelar i att dela upp ansvarsområdena, så att inte 

verksamheten på Byteatern spretar internt och externt. Ett exempel är att allt som rör 

det konstnärliga ligger på Daniel Rylanders bord, inkluderat kommunikation med 

skådespelare och regissörer. För Mia Carlsson är det ansvar för kommunikation med 

administratörer, marknadsförare och ekonomi. Trots denna uppdelning av 

arbetsuppgifter sker det hela tiden diskussion och samtal så att inte någon kör något helt 

eget, det handlar om att vara överens i det man gör. Ledarduon menar att denna typ av 

ledarskap kräver en ständig dialog, om stort och smått.  

 

För Byteaterns ledarduo ses det som en styrka att vara oense, det handlar om att lägga 

fram en argumentation för den andre varför man tycker på följande sätt. De menar att i 

samtalet och diskussionen kan de vara oense inför personalen, eftersom att det i sig är 

en öppen process fram till ett beslut. Däremot står det alltid bakom varandra när det väl 

har tagit ett beslut, det anses som viktigt och en förutsättning för att ett delat ledarskap 

ska fungera. Daniel Rylander berättar att om man inte kan få backning av den andre i en 

idé, så kan man lika väl lägga ner, går det inte att förankra så är det lika bra att man 

testar någonting annat. Ett exempel när denna ledarduo inte varit helt överens är med en 

produktion nu till hösten, där logistiken med föreställningen är ett krångligt och stort 

problem, det handlar om att se det i ett bredare perspektiv, att det är bra för 

verksamheten och att de vill i samma riktning.   

 

"Det handlar om tron att den andre vill dig väl och att inom ramen för  

sin kompetens vet den andre bättre än dig själv". - Daniel Rylander 
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Mia Carlsson berättar om fördelarna med att kunna styra verksamheten i en viss 

bestämd riktning, att oavsett hur mycket personalen är med och tycker, tänker och 

diskuterar under de långa förankringsprocesserna så är det i slutändan ledarduon som 

bestämmer. Trots detta arbetar Byteaterns ledarduo idag med att inte bli alltför 

toppstyrda. De vill sprida makten och försöka engagera alla så att de blir delaktiga i 

beslutsfattandet. Förankringsprocessen blir lättare, när de anställda själva har varit med 

och drivit igenom beslut.  

 

De personligheter som ingår i ett delat ledarskap ska kunna balansera varandra, stötta 

och komplettera varandras fördelar och nackdelar, men också ge konstruktiv kritik. Att 

det finns ett tydligt mentorskap i denna konstellation kräver också att det finns en 

prestigelöshet. Daniel Rylander berättar att han kommer ifrån ett hierarkiskt styrt 

ledarskap, han utbildade sig i Danmark. Mia Carlsson kommer däremot från en platt 

organisation, ett kooperativ där samtal och argumentation sågs som viktiga grundpelare. 

Innan ledarduon gick in i dessa roller var det viktigt att det själva förstod att det inte är 

samma sak att vara chef som det är att vara till exempel regissör. Daniel Rylander 

beskriver en repetition eller produktion likt ett diktatorskap, det finns inte rum för 

demokrati på samma sätt som i ett chefskap. Det var viktigt för dom båda att de förstod 

att processer kan ske på olika sätt och att balansgången som deras ledarskap idag vilar 

på grundar sig i deras tidigare platta- och hierarkiska bakgrund.  

 

Trots deras olika bakgrund anser ledarduon att fördelarna med att dela ledarskapet är 

större än nackdelarna. Den absolut största fördelen är att de slipper regera och fatta 

beslut ensamma. Som människa menar de att man alltid tvivlar och behöver stöttning 

och råd. När man är två så blir de smartare tillsammans och de beslut som tas blir mer 

underbyggda eftersom att de får testa sina idéer och förankra dessa hos någon annan. 

Idéer och tankar blir bättre och mer slipade. En annan fördel är att i en sådan 

verksamhet som en teater kan det bli ganska turbulent, dels känslomässigt men såväl 

ekonomiskt som organisatoriskt. Byteatern skall vara en professionell organisation som 

lever upp till ett offentligt uppdrag, samtidigt som de vill skapa konst. När det kommer 

till konst är det en mängd faktorer som blir inblandade som smak, hantverk, åsikter etc., 

vilket gör att det blir ofta turbulent på sådana arbetsplatser. 
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Daniel Rylander menar att dels så är det skönt att kunna ge den andre ledaren stöttning i 

en sådan situation, samtidigt som organisationen på nått sätt sparar tid, eftersom att de 

kan bolla med varandra direkt och komma fram till väl underbyggda och genomtänkta 

beslut trots att det tas fort. För deras del verkar det som att de har skapat sig ett 

arbetsklimat som gör att de får väldigt mycket att hända. Mia Carlsson berättar om 

kollegor ute i landet som arbetar på länsteatrar med liknande storlek att de är på gränsen 

till utbrända allihopa. Det arbetar hårt på alla delar av verksamheten, både ekonomiskt 

och konstnärligt. För Byteaterns ledarduo har stressnivån minskat, eftersom att de kan 

dela på ansvaret.  

 

Vad som kan ses som en nackdel med delat ledarskap är förankringsprocessen, att den 

kan tas för givet och lätt bli bortglömd. Där har ledarduon på Byteatern också gjort 

väldigt många misstag när det kommer till hur väl förankrat något är hos de anställda. 

Ledarduon diskuterar och samtalar om beslut eller förändringar i verksamheten och tror 

ofta att det är väl förankrat hos de anställda, när det i själva verket endast är diskuterat 

mellan fyra ögon. Ledarduon är också väl medveten om denna svaghet. För varken 

Daniel Rylander eller Mia Carlsson är processorienterade, de är resultatorienterade. Det 

kan vara så att deras rastlösa själar vill få saker gjorda, att fokus på resultatet ibland kan 

gå i överhand.  

 

Under tiden vi talar om ledarskapsformens nackdelar, varvar de samtalet emellan sig. 

När den ena pratar, skruvar den andra på sig och funderar, och sen byter de. På bordet 

framför Daniel ligger hans snusdosa. Under tiden Daniel pratar böjer sig Mia fram, 

utan att titta, eller fråga, tar hon upp Daniels snusdosa och tar ut sin gamla snus 

samtidigt som hon stoppar in en ny. Att de har byggt upp en nära relation under åren 

går inte att ta miste på. 

 

Otydligheten för medarbetarna var ett problem för ledarna i början, att de anställda inte 

visste till vem de skulle gå med frågor. Ledarduon hade redan innan de började sitt 

uppdrag diskuterat huruvida de skulle ta ställning i den frågan, eftersom de själva tyckte 

att de kunde gå till båda. Det handlar således om förtroende, att medarbetarna ska våga 

lita på dem och inte favorisera en. Att Byteaterns ledning har en speciell roll blir klarare 

under samtalets gång,  
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Daniel Rylander förklarar att det är extra viktigt att förankra beslut i en sån här 

organisation, det går inte att gå in och peka med hela handen, det blir bara fel.  

 

"Vi styr primadonnor, det är asjobbigt" - Daniel Rylander 

 

Till en början var ledarparet ute tillsammans och deltog på möten, för att skapa en 

gemensam förståelse för vad som är deras kontext. Numera har de börjat dela upp 

mötena av mer praktiska anledningar och att personalen har börjat efterfråga deras 

fysiska tillgänglighet på plats, den kritiken är viktig att ta till sig menar de. Eftersom att 

ett ledarskap handlar om att bli avbruten, att ta beslut eller ge guidning, är det viktigt att 

se medarbetarna och att vara på plats för att vara det stöd som de efterfrågar. Därför tror 

de också att det var viktigt att personalen var med i rekryteringsprocess när de skulle 

anställas. På frågan hur de anställda upplever deras ledarskap svarar de att det är sådana 

frågor de ställer till sig själva ofta. Att deras ledarskap är väldigt starkt är något som de 

i efterhand har fått en hel del kritik för, att det är för toppstyrt. Medarbetarna hängde 

helt enkelt inte med längre, beslutsfattandet gick för fort. Kritiken har de tagit emot väl 

och säger att de arbetar med det hela tiden, det är viktigt att de är lyhörda samtidigt som 

det är otroligt frustrerande eftersom de som personer är rastlösa och snabba. De tror 

även att det finns en viss osäkerhet bland de anställda att göra fel, de förklarar att alla 

människor gör fel och det kan vara bra det också. Det finns en problematik i att de 

anställda istället för att själva ta tag i problemen frågar om varje enskild småsak, det där 

ses som tidskrävande men också som ett tecken från medarbetarna att ledarduon har  

erfarenhet och kompetens.   

 

Att förankra och gå igenom beslut med de anställda är för ledarparet sedan tidigare 

känt, varje tisdag har de därför informationsmöten och var tredje tisdag har de 

personalmöte där de också pratar om repertoaren och produktionen. En digital kalender 

finns tillgänglig offentlig för alla på Byteatern, så att de kan hålla koll på var deras 

ledare befinner sig. Eftersom att många av medarbetarna är ute på turné är det 

problematiskt att nå ut med informationen till alla. Ledarduon säger att en förutsättning 

för att ett delat ledarskap inte ska haverera är att dela kontor, vilket ses som en stor 

fördel när det gäller informationsspridning och att minimera kommunikationsmissar.  
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"Även om man inte umgås privat, ska det finnas en känsla av att  

det går att umgås privat med denna person" - Daniel Rylander 

 

Fördelarna är många med att dela ledarskapet enligt duon, men det grundar sig främst i 

att det är personligheter som kan komplettera varandra. Det är också viktigt att det inte 

bara bygger på en arbetsrelation, utan de som delar ett ledarskap ska kunna fungera som 

vänner. Ödmjukhet, att visa förtroende och trygghet, att våga visa sin bräcklighet och 

sitt tvivel är viktiga förutsättningar, saker som man kanske inte alltid visar sina vanliga 

kollegor på jobbet. Ett tydligt exempel med Byteaterns ledarduo är att de känner till 

varandras styrkor och svagheter, de kan komplettera den andre och sätta ord på dom 

tillsammans, då uppstår mindre problem. Om den ena ledaren exempelvis går ner sig 

lite, får en höstdepression är det bra om den andra inte får en samtidigt, att kunna lyfta 

den andre när den behöver det och vice versa, det är en fördel. 

 

Båda hävdar att man måste vara mer rationell, förnuftig och mindre känslostyrd som 

ledare, gentemot deras tidigare roller. Därmed inte sagt att det får tar överhanden, 

känslan finns kvar, men de kan inte vara tunnhudade och styras av sina egna känslor på 

samma sätt som tidigare. Att få ett arbetsgivaransvar är komplext, det handlar om 

människors liv. De menar att det sätter saker i perspektiv, att människor blir sjuka eller 

att deras närstående dör, det gör något med en person på en arbetsplats. Sådana saker 

har de lärt sig att vara ödmjuka inför, de menar att som chef måste man passa sig för att 

inte bli instrumentell och behålla sin empati i sådana situationer. För de anställdas del 

menar ledarduon att det numera en finns en trygghet att det är två som leder 

verksamheten när det skakar till. Verksamheten vilar således på en starkare bas, för de 

som arbetar i en sådan här organisation är det en trygghet att ledningen inte längre är 

lika bräcklig som den varit tidigare med en chef, som av olika skäl kan ha varit borta, 

försvunnit in i en produktion eller blivit sjuk. Samtalet tar oss vidare in på de anställdas 

perspektiv på ledarskapet. Att det finns en problematik som kan liknas vid 

föräldraskapet, vilket är en metafor som inte uppskattas utav duon, därmed inte sagt att 

det inte verkar utnyttjas hos dom. Hos ledarduon på Byteatern kan ett nej hos mamma 

vändas till ett ja hos pappan till de anställdas fördel. Om inte så menar de att det kan 

vara bra för genom det sätts ytterligare ett samtal igång mellan oss för att på bästa sätt 

gå medarbetaren till mötes. På Byteatern är det högt i tak, beslut kan alltid diskuteras 

och ändras, den öppenheten måste finnas om det finns argument nog för det.  
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För ingen av dom vill bli någons mamma eller pappa, de är vuxna människor som 

arbetar på Byteatern, det är ett jobb, där alla lägger ner väldigt många timmar om 

dygnet.  

 

Ledarskapet det har är väldigt starkt, och de menar att det är ingenting som man får, det 

är något som man har. De verkar gilla sina roller som ansvariga, men de påpekar att det 

måste finnas en ödmjukhet inför det ansvaret, den makten som det faktiskt innebär. 

Styrkan i deras ledarskap är att de har expertis i alla delar av organisationen, vilket gör 

att deras argument gentemot de anställda blir mer slipade. Daniel Rylander förklarar att 

om de har stenkoll på alla delarna av organisationen, vågar de också delegera ut ansvar 

på ett annat sätt. För att de inte ska behöva förankra alla beslut, idéer eller förändringar 

hos personalen låter de exempelvis frågor som rör produktion, producenten i det fallet 

ansvara för. Producenten ser till att de som behöver få reda på denna information 

underrättas.  

"Vi gillar makt" - Daniel Rylander 

 

Innan vi han avsluta vår fråga om makt avbryter Daniel Rylander med att säga 

ovanstående "Vi gillar makt". Hos ledarduon på Byteatern handlar det om dialogen och 

att gemensamt komma fram till ett beslut, att det är en process som ska bli förankrad 

och vara tankereflekterande, det är makt. För enligt Daniel Rylander finns det en 

delegering mellan de båda, det är svårt att ha exakt delad makt om de inte skulle klyva 

ner den till atomnivå. De båda har lite mer makt än den andra när det kommer till deras 

kompetenser och huvudansvar, de menar att det gäller att lita på den andras expertis. 

Det är också på de premisserna som de har gått in i det delade ledarskapet. Ändå har de 

väldigt mycket åsikter om varandras områden och så vill de att det ska vara, men 

slutordet har oftast den personen som har bäst kunnande i frågan.  

 

"Vi kan ha en professionell åsikt om väldigt många delar i  

teatern som en enskild ledare inte kan" - Daniel Rylander 
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Mia Carlsson förklarar på följande sätt: "Tack vare detta ledarskap kan vi båda gå ner i 

detaljnivå inom respektive kompetensområde i varje enskilt fall", Daniel Rylander 

fyller i: Som regissör i grunden kan jag nu gå in och ha externa åsikter om något som en 

inhyrd regissör gör, de samtalen bygger på mitt kunnande och att jag faktiskt vet vad 

dom håller på med, de samtalen hade varit svåra för Mia Carlsson exempelvis och vice 

versa". Det vill förtydliga att det förtroende som de har fått tar de på stort allvar, 

framförallt eftersom de båda är avsändare och bär det konstnärliga slutansvaret i 

organisationen. Den delade makten som ledarduon har i detta fallet gör att det också 

skapas ännu mer makt, internt som externt. De får helt enkelt mer inflytande, både 

uppåt och nedåt i organisationen när de är två.  
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5 Analys 

5.1 Ledarskap är både ledare och efterföljare 

5.1.1 Chefer eller ledare 

Sveningsson och Alvesson (2010) belyser hur sättet att se på ledarskap de senaste 20 

åren har sin grund i det som kallas för den nya ledarskapsorienteringen. I denna 

orientering särskiljs chefskap från ledarskap, i syfte att balansera chefskapet mot det 

förra, som var hierarkiskt och styrande. Medan ledarskapet är det nya, som är 

motiverande och handlar om förändring och utveckling. I praktiken innebär det dock att 

en chef ska utöva ledarskap, och chefens roll blir således att syssla med övergripande 

och stora frågor så som värderingar och tankesätt för att influera. Till skillnad från att 

påverka det vardagliga konkreta arbetet i sig. Fletcher och Käufer (2003) menar att det 

tidigare sättet att se på organisationer och ledarskap var som en stor svart box. Numera 

har istället bilden av organisationer som levande, dynamiska system av relationer och 

inflytande mellan individer vuxit fram.  

 

Att särskilja ledarskap och chefskap utifrån våra respondenter är dock svårare. Det går 

inte att säga att en ledarduo endast ägnar sig åt en typ av styrande. Det är snarare som 

Sveningsson och Alvesson (2010) belyser en kombination av de båda som är vanligast 

bland de flesta organisationers ledarskap. Det vi finner intressant är hur chefskap och 

ledarskap kan innefatta olika relationer och därmed även olika typer av maktutövande 

enligt oss. Där chefskapet är det transaktionella, med substantiellt maktutövande och 

ELMX-relationer (Economic Leader-Member Exchange) medan ledarskapet är det 

transformativa med relationellt maktutövande och SLMX- relationer (Social Leader-

Member Exchange).  
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Figur 5.1 Förhållandet mellan ledarskapsform och makt. (Egen design). 

De motiv som bland annat Döös et. al (2005) ger till delat ledarskap, att ledarskap har 

blivit mer krävande idag än förr, är på grund utav när vi tittar på Sveningsson och 

Alvesson (2010) att det idag handlar om att utöva just ledarskap istället för chefskap. 

En chef får således problem att utöva ledarskap, det transformativa med relationell makt 

och SLMX-relationer ensam. Samtidigt som det hierarkiska chefskapet inte kan 

tillämpas i lika stor utsträckning idag enligt den nya ledarskapsorienteringen. Den 

vanligaste anledningen för delat ledarskap är för ledarnas skull (Döös et. al, 2005; Döös 

et. al, 2013 samt Holmberg & Söderlind, 2004). Att chefskapet har blivit mer krävande 

och att en person inte klarar av alla de utmaningar som ledaren står inför. Att både leda 

och vara chef är helt enkelt för mycket för en ensam individ. De krav som ställs på 

ledaren menar Holmberg och Söderlind (2004); Kotter (2001) samt Döös et. al (2005) 

är att det är upp till chefen att öka samhörighet, motivation samt utveckla nya arbetssätt 

samtidigt som chefen ska ta organisationen till uppsatta mål. Detta kan enligt Holmberg 

och Söderlind (2004) bli för stressfyllt för den enskilda individen som regerar som 

ensam chef och kan leda till ohälsa för den som leder och att privatlivet således 

påverkas negativt. Dessutom lyfter Holmberg och Söderlind (2004) att två personer 

tillsammans kan få dubbelt med kompetens och erfarenhet, och genom det kan det bli 

enklare att fatta tuffa beslut, samtidigt som de beslutas effektivare och är mer 

genomtänkta.  
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Ser vi till IVA är anledningen till delat ledarskap en önskan från Eva-Maj Bengtsson. 

Eftersom att hon tidigare varit ensam chef i 15 år upplevde hon att arbetsbördan var för 

tung för att hon skulle klara av att fortsätta ensam. Eva-Maj Bengtsson menar att det 

inte gick att ansvara för 60 medarbetare, samtidigt som hon ville fortsätta arbeta 

praktiskt som sjuksköterska, och således inte enbart göra det administrativa. Likaså hos 

Byteaterns ledarduo initierades det delade ledarskapet från dom själva. Duon var 

tidigare verksam inom två olika organisationer i Malmö, men var goda familjevänner 

efter att ha medverkat i ett projekt tillsammans. De brukade ibland under parmiddagar 

diskutera hur en teater borde styras. När Byteatern utannonserade att en ny teaterchef, 

samt ekonomiansvarig söktes, valde de båda att söka tillsammans under premisserna att 

de båda skulle verka som teaterchefer, det fanns även tydlig idé från styrelsen att de 

ville ha en duo. De såg det delade ledarskapet som en chans att kombinera två 

kompetenser och därmed vässa ledarskapet. Att få in olika kompetenser i ledningen var 

även anledningen till att Fresh initierade det delade ledarskapet. Det var den tidigare 

Vd:n som ville ha en trio bestående av en säljare, en produktutvecklare samt en 

ekonomiansvarig som ny verksamhetsledning. Duon menar dock på att det blev en för 

mycket att vara tre, vilket också medförde att ekonomiansvarig valde att fortsätta vara 

just ansvarig för endast ekonomin, och verksamhetsledarna blev således istället två. 

Smålandspostens initiering skiljer sig från övriga tre, initieringen kommer inte från 

ledarna själva eller tidigare ledning. Utan istället handlar det formellt olikställda 

delandet om att säkerställa tidningens oberoende och objektivitet från den politiska linje 

som tidningen har. Ledarna är således tillsatta av styrelsen men oberoende av varandra.  

 

5.1.2 Fördelar enligt våra respondenter 

Efter att ha behandlat hur våra respondenter hamnade i de konstellationerna anser vi 

att det blir intressant att se vad de anser är fördelarna med just delat ledarskap i 

förhållande till att vara en ensam ledare. 

 

Tillgänglighet 

Möjligheterna med delat ledarskap är att de kan befinna sig och arbeta i olika delar av 

organisationerna samtidigt och medarbetarnas positiva upplevelser enligt 

respondenterna är att tillgängligheten bland ledarna ökar när de är två. Ett samkört 

ledarpar kan således fatta mer vardagsbeslut på ensamt håll, vilket innebär att de kan ta 
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beslut på dubbelt så många ställen, samt att de kan träffa dubbelt så många personer 

under en arbetsdag (Holmberg & Söderlind, 2004).   

 

För ledarduon på IVA är det viktigt att en av ledarna är på plats, för att de anställda är 

så beroende av att ha daglig kommunikation. Det är vanligt att bara en av dom är på 

plats åt gången, och synligheten hos de anställda menar de är viktig. Eftersom de båda 

jobbar praktiskt som sjuksköterskor på halvtid innebär de också att de blir väldigt 

tillgängliga för medarbetarna. Ledarduon på Fresh belyser också vikten av att kunna 

klona sig, den ena kan jobba utåt organisationen mot kunder och leverantörer medan 

den andra kan arbeta inåt organisationen mot medarbetarna, vilket skapar en helt annan 

effektivitet enligt dom själva. Likaså ledarduon på Byteatern belyser tillgängligheten 

och menar på att det var anledningen att denna idé om en duo fanns från styrelsen. 

Tillgängligheten kunde tidigare helt försvinna av en ledare genom att denna gick in 

under stora produktioner. Nu kan istället den ena alltid vara tillgänglig och ha samma 

mandat som den andra. Smålandsposten formellt olikställda delande som beror på ett 

oberoende av varandra gör dock inte tillgängligheten större då deras områden ska 

särskiljas. Marcus Svensson kan således inte ta över Magnus Karlssons roll eller vice 

versa då deras roller särskiljs för att tidningen ska kunna hävda att den är objektiv och 

oberoende. 

 

Kompetens och ansvarsuppdelning 

Lambert-Olsson (2004) lyfter att fördelarna med att dela ledarskap ger en bättre samlad 

kompetens, detta stämmer väl in på både Byteatern och Fresh där duons ledare besitter 

olika kompentenser sett till utbildning och arbetserfarenhet. Byteaterns ledarduo består 

av en regissör och en producent vilket de själva menar kompletterar varandra väl och de 

får en styrka i sin bredd. Likaså hos ledarduon i Fresh härstammar de från olika 

bakgrunder i organisationen. Där den ena tidigare var teamansvarig för säljavdelningen 

och den andra för produktutvecklingen. Deras två kompetenser underlättade även vid 

förhandlingslägen där Peter Iburg var bra på att få fram ett så bra pris som möjligt, 

medan Patrik Dahlberg var van att stå på scen och prata och därmed kunde charma 

kunderna. Det som vi finner intressant är att i fallen med Byteaterns och Fresh ledarduo 

upplevde båda paren att en tydlig ansvarsuppdelning mellan ledarna skapade de även 

olika relationer med medarbetarna beroende på deras ansvarsområden.  
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Daniel Rylander berättar att den konstnärliga personalen, skådespelarna ofta vände sig 

till honom, trots att Byteaterns duo inte har gjort någon uppdelning av vilka 

medarbetare de ansvarar för, och har alltid båda två medarbetarsamtal med samtliga 

medarbetare. Fresh ledarduo uppfattade det likadant, att produktion-, och 

produktutvecklingspersonal, och utveckling oftare vänder sig till Patrik Dahlberg, 

medan försäljningspersonalen oftare vände sig till Peter Iburg. Fresh ledarduo hade 

gjort en uppdelning av vilka medarbetare de ansvarade för. Men de var också helt 

öppna med att relationer kan man inte skapa med alla, och kände någon att de hade 

svårt att utveckla en relation med någon medarbetare kunde de bara byta med varandra. 

Ledarduon på IVA är båda utbildade sjuksköterskor men menar på att det är en 

förutsättning för att de ska kunna ha samma mandat. Yrkeskåren som denna duo 

ansvarar för är undersköterskor och sjuksköterskor, och ledarduon menar på att ibland 

kör det ihop sig och de måste också vara beredda på att hoppa in för att få verksamheten 

att fungera, det hade inte gått om de inte båda varit legitimerade sjuksköterskor. De 

nämner också farhågan att om det skulle ha varit en undersköterska och en 

sjuksköterska skulle de bildas grupperingar mellan vilken chef den ena gruppen 

lyssnade på, något som Fresh och Byteaterns ledarduos såg som positivt. På IVA fanns 

ingen lika klar ansvarsuppdelning, utan de stora frågorna bestämde de när dessa dök 

upp vem som ansvarar för vad. Eva-Maj Bengtsson hade exempelvis tagit på sig 

ansvaret för den rådande ombyggnationen, men detta var inte för att hon skulle besitta 

mer kompetens inom området, utan bara för att de bestämde det så. Vi upplevde att i 

den ledare som var på plats i den dagliga verksamheten med de löpande besluten också 

hanterade dem.  

 

På Smålandsposten är båda journalister, vilket även för denna ledarduo ses som ett 

krav. Det vore orimligt att den som bestämmer vilka texter som får publiceras inte 

minst hade en likställd utbildning än den som skriver texterna. Ansvaret för 

medarbetarna handlar endast om vilka som är under dem, Marcus Svensson har en 

medarbetare på ledarredaktionen som han ansvarar för, medan Magnus Karlsson är 

ansvarig för resterande. Ledarduons ledarskap är enligt vår mening inte transformativt 

för ledarduon beskriver att journalister i sig har en stark yrkesidentitet, att de vill skriva 

så bra artiklar som möjligt för samhällsnyttan. Ledarskapet fungerar således för att 

skydda den enskilda journalisten, detta genom att Magnus Karlsson är ytterst ansvarig 

för det som publiceras och inte den enskilda journalisten.  
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Trots deras lika kompetenser i utbildning innebär det dock inte att de utnyttjar 

varandras åsikter, den ena är politiskt insatt och intresserad, och den andra är expert på 

vad som går över gränsen eller inte. Det gör även medarbetarna, om de har frågor kring 

politik, eller tips på ledarsidor vänder de sig således till Marcus Svensson.  

 

Att dela ledarskap möjliggör privatliv  

På Fresh menar ledarduon på att två ledare kan växel köra ledarskapet med sitt 

privatliv. Patrik Dahlberg nämner att han var med om en skilsmässa som gjorde att han 

på ett enklare sätt kunde släppa taget och låta Peter Iburg ta lite mer ansvar. Likaså blev 

de båda nyblivna pappor år 1999 respektive 2000 och även där kunde de vara lediga när 

de inte var på jobbet. Det var under dessa premisser Eva-Maj Bengtsson på IVA sökte 

stöd i ytterligare en ledare. Under intervjun med de två ledarna, är det med allvarsam 

ton som Eva-Maj Bengtsson förklarar att hon successivt förändrats till det positiva, på 

sitt personliga plan. Efter att Ann-Christin Jönsson tillkommit och ledarskapet numera 

delas kan Eva-Maj Bengtsson idag känna sig ledig när hon är ledig. I sektorn de verkar 

är det vanligt att arbetet följer med hem, nu finns det oerhörda positiva vinster för de 

båda att de är två, för deras egen hälsas skull. Bördan de numera delar beskrivs som att 

väldigt sjuka patienter kommer in dagligen på avdelningen, patienter dör och 

förkrossade anhöriga skäller ut personal och chefer. Även Byteaterns ledarduo lyfter 

fördelarna med att vara två, de kan lyfta varandra. Mia Carlsson berättar att om någon i 

duon kanske har en höstdepression kan de stötta varandra. På Smålandsposten fungerar 

det inte alls likadant. Magnus Karlsson är nästintill alltid tillgänglig, och läser ofta 

texter sena kvällar innan tidningen ska gå i tryck. Han kan utlåta utgivarskapet, men gör 

det endast när han är utomlands berättar han. Det är inte något som Marcus Svensson 

gör, för tanken med deras delande är att de ska vara oberoende varandra, vilket gör att 

de inte delar på någon ansvarsbörda likt de andra.  

 

5.1.3 För vem delas ledarskapet 

Utifrån våra respondenter är det även tydligt att det är för ledarnas skull ledarskapet 

delas. Men vi tror fortfarande att ledarskap och chefskap inte utövas i något socialt 

vakuum, och det går inte att nå fram till processen om inte efterföljarna ses som 

medproducenter (Sveningsson & Alvesson, 2010).  
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Detta innebär att mycket fokus läggs på ledaren, och hur denne kan motivera personal i 

den nya ledarskapsorienteringen. Men i själva verket är det en två-vägsrelation. Där 

ELMX är det materiella utbytet som äger rum i chefskapsrelationen, och SLMX är den 

relationen som vi ser uppmanar till förändring och utveckling i ledarskapet, där ledaren 

och medarbetare har individuella relationer (Buch, 2015).  

 

Det hela uppmärksammandes av ledarduon på både Fresh och Byteatern där 

medarbetare oftare vände sig till den ene av ledarna, i detta fall för att de kände mer 

gemenskap hos den ene på grund utav dennes kompetens och ansvarsområde. Patrik 

Dahlberg tar upp de stora fördelarna med att få se människor växa och utvecklas och 

skapa engagemang hos andra, allt detta menar han är lättare om man delar på 

ledarskapet för tiden räcker till för att se alla medarbetarna. Ledarduon sätter tydligt 

fingret på att deras ledarskap inte handlar om positioner utan relationer. Likaså nämnde 

Byteaterns ledarduo att de kan vara med i fler delar av organisationen samtidigt, ha fler 

diskussioner med medarbetarna för att vara delaktiga i deras utveckling. IVA’s ledarduo 

nämnde att de i dubbelt så stor utsträckning kan finnas tillgängliga för medarbetarna, 

och ge den stöttning som behövs i verksamheten. Uppfattningen vi får är att vara två i 

ledarskapet således ökar möjligheten till starka SLMX-relationer, vilket i ett ledarskap 

med efterföljarna som medproducenter gynnar båda. Inte bara för att ledarskapet får en 

ökad möjlighet till att finnas tillgängligt som Lambert-Olsson (2004) menar. Utan även 

för att sociala relationer inte kan skapas mellan alla typer av människor, två ledare kan 

således lyckas få fler relationer än en ensam ledare. Anledningen tros vara så enkel att 

om en chef inte kommer överens med en medarbetare kan den andra ta över och arbeta 

med den relationen. Att vikten av SLMX relationer ökar tror vi också kan ledas till att 

maktutövandet i organisationen inte längre kan vara så hierarkiskt och styrande som 

teorier hävdar att det tidigare var. Daniel Rylander menar att de styr primadonnor och 

IVA’s ledarduo menar att sjuksköterskor som har jobbat länge har sina väl inrutade 

system och är svårare att utöva makt över. Det hela tyder enligt oss på att medarbetarna 

inte går att utöva direkt makt på, det handlar om starkare SLMX-relationer och 

relationellt maktutövande.   

 

Smålandspostens medarbetare besitter en stark yrkesidentitet enligt ledarduon. Deras 

relation med ansvarig utgivare blir också således ganska uttalad.  
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Medarbetarna skriver, men ansvarig utgivare bestämmer om det kan publiceras, i 

gengäld får medarbetaren ett skydd i form att aldrig vara juridisk ansvarig om pressetik 

inte följs. Smålandspostens motiv till det delade ledarskapet gör således inte att ledarna 

kan sägas dela samma positiva vinster som övriga tre organisationer. Arbetsbördan, 

kompetensen, tillgängligheten eller möjligheten att se medarbetarna inte kan påstås 

förändras på samma sätt som de övriga.  

 

Holmberg och Söderlind (2004) menar att de positiva effekterna som delat ledarskap 

ger kan delas upp i tre perspektiv; chefens, medarbetarens och organisationens. Ur 

chefens perspektiv lyfter Holmberg och Söderlind (2004) att två personer tillsammans 

blir mer kompetenta, har mer erfarenhet tillsammans, och får lättare att fatta svåra 

beslut.  De menar på att besluten blir mer genomtänkta, och att stressnivån och oron 

minskar när de är två. Medarbetaren upplever större tillgänglighet till cheferna, och 

även större tydlighet om ledarskapet lyckas. Organisationen tittar ofta på ekonomiska 

resultat, och trots att kostnaden för att ha två chefer gentemot en är större, så blir utfallet 

ekonomiskt bättre.  

 

Utifrån tre av våra respondenter kan detta anses stämma utifrån ledarnas egna 

perspektiv. De vi vill mena är att ledarna förändras och därmed också ledarskapet. 

Genom att ledarskapet förändras gör också medarbetare och organisationen det. Men 

om medarbetarna upplever samma positiva vinster kan vi inte svara på. Uppfattningen 

är dock att ledarskapet delas för ledarnas skull, men att genom delat ledarskap ges 

också större utrymme att göra ledarskapet där efterföljaren är medproducent bättre, 

vilket också organisationen i slutändan vinner på.  

 

5.2 Makt 

5.2.1 Hur delas makten 

Där det finns människor, finns det makt menar Christensen, Daugaard Jensen och 

Lindkvist (2014). I ett socialt sammanhang finns de olika typer av maktutövande, och i 

en organisation sker de alla. Makt är ett begrepp som ofta skapar förvirring enligt 

Christensen, Daugaard Jensen och Lindkvist (2014) då det förknippas med dominans, 

tvång eller manipulation, detta märks inte minst av ledarduon på Fresh där ena ledaren 

Patrik Dahlberg avbryter oss när vi ställer frågan om hur det ser på maktförhållandet i 
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sitt delade ledarskap genom att säga "förmågan att fatta beslut". Det vi författare menar 

med makt och maktutövande är att utöva inflytande, vilket krävs för att en ledare 

och/eller chef ska kunna styra organisationen mot de målsättningar som är uppsatta. På 

det sättet Patrik Dahlberg på Fresh reagerade vid frågan om makt reagerade inte Daniel 

Rylander på Byteatern, han avbröt oss också i intervjun genom att säga "Vi gillar makt". 

Makten som de gillar menar de handlar om dialogen och att gemensamt komma fram 

till ett beslut, att det är en process som ska bli förankrad och vara tankereflekterande. 

Frågan vi ställer oss är om det verkligen är makt, att makten skulle vara en 

tankereflekterande process eller om de försöker poängtera att de beslut och idéer som 

de tar också ska gå att förankra hos de anställda i deras delade ledarskap. Samtidigt som 

Daniel Rylander säger "Vi gillar makt" flikar Mia Carlsson in i samtalet och tittar på 

Daniel Rylander och säger att det är otroligt viktigt att också visa en ödmjukhet inför 

den makten som de har. Daniel Rylander är skolad regissör i Danmark där det är ett mer 

hierarkiskt klimat och Mia Carlssons kommer ifrån ett kollektivt teatersamfund. 

Hewison och Holden (2011) beskriver maktsituationen och hur makt utövas genom att 

skilja på makt och inflytande och benämner makten som något som fanns i det tidigare 

hierarkiska och styrande chefskapet, och menar på att nu är det inte makt ledare utövar 

utan inflytande. Det kan enligt oss vara så att det finns en obalans vad det gäller synen 

på makt i ledarduons delade ledarskap, att den ena kanske är mer av "chefen" och den 

andra är mer "ledaren".  

 

Hur makten delas bland respondenterna kan enligt vår uppfattning ha att göra med hur 

de har fördelat sina ansvarsområden i det delade ledarskapet. Ledarduon på Fresh 

argumenterar för att den personen som har mest kompetens inom respektive 

ansvarsområde således också har mer makt än den andra. Samma diskussion kan vi 

även se hos ledarna på Smålandsposten där deras rollfördelning är tydligt uppdelad 

samt hos ledarna på Byteatern där Daniel Rylander arbetar med det kreativa och Mia 

Carlsson med det administrativa. Hur ledarna ska kunna dela makten är således en fråga 

vi ställer oss, för om ledarna har olika ansvarsområden så har också medarbetarna olika 

uppfattningar om dem. Holmberg och Söderlind (2004) lyfter att om ledarpar i delade 

ledarskap vill framhäva att de är helt jämlika med samma status och makt, måste det 

också avspeglas i den dagliga handlingen. Vidare menar de att det krävs att båda 

ledarna själva och omgivningen betraktar dom som jämställda.  
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Vi anser att det således kan finnas en problematik i hur medarbetarna uppfattar makten 

hos ledarna när de har delat upp den utifrån sina ansvarsområden. Vår uppfattning är att 

ledarduon på IVA inte påverkas av detta för de oftast arbetar ensamma på avdelningen, 

vilket också gör att i deras dagliga handlande avspeglas deras ledarskap för 

medarbetarna då det endast är en på avdelningen som bestämmer, vilket gör att det inte 

finns någon som delar makten och maktutövandet under samma tillfälle. 

 

5.2.2 Makt i relation till medarbetare 

Ledarduon på IVA arbetar praktiskt med samma sak som sina medarbetare. Ledarparet 

på Fresh gjorde detta ibland, deras inställning var att de inte kan förvänta sig att 

personalen ska arbeta övertid om de inte själva gör det. Duon på Smålandsposten har 

som uppgift att hålla tidningen oberoende och samtidigt ha en politisk hållning, samt att 

de lagar och regler vad de gäller pressetik, yttrandefrihet och tryckfrihetsförordningen 

följs. Detta gör att allt som de anställda skriver måste gå igenom ledarna dagligen. För 

ledarduon på Byteatern så bestämmer de vad som ska spelas och ska sedan förankra 

detta hos sina anställda så att det kan skapas en teaterföreställning. Detta kräver således 

en dialog för att få ett så bra resultat som möjligt och att föreställningarna ska bli som 

ledarna har tänkt sig. Alla respondenter har kontakt med sina medarbetare i det dagliga 

arbetet, vilket torde vara en förutsättning för att bygga upp en relationell makt, även fast 

de inte utför samma arbetsuppgifter. Detta tror vi har en påverkan eftersom att makt 

som beskrivs av Christensen, Daugaard Jensen och Lindkvist (2014) inte kan ses som 

en bestämd händelse eller konkret yttring, och att den relationella makten uppstår i 

sociala samspel. Vi tror att det kan vara en skillnad i den relationella makten om ledarna 

i det här fallet arbetar med samma arbetsuppgifter, det vill säga är en del av yrkeskåren 

de leder, eller om de bara tillfälligt gör samma arbetsuppgifter. För till exempel 

ledarduon på Fresh anser vi att deras handlande mest är en solidarisk gest mot de 

anställda, för att bygga på den relationella makten som Christensen, Daugaard Jensen 

och Lindkvist (2014) beskriver uppstår i sociala samspel. Detta för att de anställda inte 

ska kunna komma och säga att de bara står med pekfingret och visar vad andra ska 

göra, detta förklarar även Patrik Dahlberg på Fresh är en orsak till att de gör på det 

sättet. På samma sätt som ledarduo på Fresh arbetar tillsammans med de anställda 

ibland, arbetar ledarduon på IVA med samma arbetsuppgifter desto oftare med sina 

medarbetare, eftersom de själva är sjuksköterskor i verksamheten.  
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Vad vi anser är intressant i detta fallet är att Eva-Maj Bengtsson, en av ledarna i det 

delade ledarskapet på IVA, önskar att de kunde utöva mer makt över sina medarbetare 

än de kan idag. Vi tror att de kan ha förlorat sin makt gentemot de anställda genom att 

ha blivit "en i gänget", därmed också förlorat lite av den makten som de får genom sin 

position som chefer, de vill säga den substantiella makten. Den relationella makten å 

andra sidan har de också svårt att förhålla sig till och tillämpa eftersom de har skapat en 

relation till medarbetarna en och en, eftersom att de i sina roller som chefer oftast 

arbetar enskilt på avdelningen. Detta har således gjort att de blir som vilken 

medarbetare som helst, som medarbetarna förmodligen inte förknippar med makt. För 

ledarna på Fresh uppfattas det av oss som att deras substantiella makt inte är lika hotad, 

respekten för dem som ledare enligt dom själva ökade hos de anställda när de "gick ner 

på golvet och arbetade", samt att de alltid gjorde det tillsammans som en enhet. För 

ledarduon på Fresh fanns en problematik likt den på IVA att när deras nya roller 

implementerades var de tvungna att börja ta ledaransvar för sina vänner. De förklarar att 

de började att brottas med sina objektiva och subjektiva tankar om medarbetarna. Ett 

tydligt exempel på detta förklarar Peter Iburg som löneförhandlingarna. "Att en person i 

företaget skulle ha högre lön än den andra för att jag tyckte bättre om personen var inte 

rättvist och inte objektivt". Den makten som de plötsligt fick över sina anställda och hur 

de objektivt skulle möta dem rättvist tror vi kan ha underlättat genom att de istället för 

att se individen genom den relationella makten som de hade med individerna en och en 

kunde de tillsammans som chefer se individerna objektivt som Christensen, Daugaard 

Jensen och Lindkvist (2014) nämner som den substantiella makten som chefer får 

genom sin position. 

 

5.2.3 Minskas eller ökas makten 

I teorin menar Fisher (2005) hur makt kan fördelas utan att förlora någon, på samma 

sätt uppfattar vi att respondenternas ser på sin makt. I det delade ledarskapet på Fresh 

ansåg de båda att de tillsammans som en enhet blev mer slipade, tack vare att de hade 

olika kompetenser. På samma sätt förklarar Byteaterns ledarduo att de på grund utav 

deras breda kompetens kunde gå in i fler detaljer och processer i verksamheten vilket 

gör att de således kan påverka och vara "experter" inom många områden. Ledarna på 

IVA berättar att det är så pass mycket beslut som rör det operativa arbetet i 

verksamheten.  
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Vilket gör att det delade ledarskapet ökar tillgängligheten på arbetsplatsen för en synlig 

chef, det betyder att fler beslut kan tas under en arbetsvecka. Detta anser vi dock inte 

vara applicerbart på Smålandsposten,  deras rollfördelning samt mandat för vilka beslut 

som de själva kan påverka inte delas jämlikt mellan dem. Att makten skulle öka för 

respondenterna i deras delade ledarskap är av uppfattning att två huvuden och två 

kompetenser således bildar ännu en gemensam kompetens. De vill säga att ett plus ett 

blir tre i detta fall. Argumentationen för detta är att den dubbla kompetensen som finns 

till förfogande i ett delat ledarskap gör att de också kan vara med och fatta fler 

genomtänkta och välgrundade beslut ihop, därmed skulle också makten öka. 

Perspektivet på hur makten således ökar för att kompetensen ökar tror vi kan bero på 

det som ledarduon på Fresh och ledarduon på Byteatern gör, att de kan påverka fler 

processer i organisationen än en ensam ledare. Om vi lyfter ett annat perspektiv än 

kompetensen uppfattar vi likt föräldraskapet att de kan utnyttja tvåsamheten både uppåt 

och neråt i organisationen, detta håller även ledarduon på IVA med om, att de 

tillsammans känner sig starkare i sina positioner som mellanchefer uppåt i 

organisationen. För oss betyder det att när de agerar tillsammans känner sig ledarduon 

starkare, men när de agerar ensamma i praktiken blir således deras makt svagare vilket 

motsäger det som Fisher (2005) argumenterar för. Däremot borde den substantiella 

makten som Christensen, Daugaard Jensen och Lindkvist (2014) talar om blir starkare 

och större hos alla ledarpar, förutom hos ledarna på Smålandsposten. Detta tror vi kan 

bero på deras tydliga rollfördelning som officiellt inte får påverkas av varandra, därmed 

kan de inte heller öka makten, deras makt borde enligt vår uppfattning istället vara 

konstant, eftersom deras uttalade särställning inte kan påverkas av utomstående.  

 

5.2.4 Maktmissbruk 

Christensen, Daugaard Jensen och Lindkvist (2014) menar att maktmissbruk kan 

undvikas genom att det är mer än en institution som delar på den, eller en person i detta 

fall. Likt det Sally (2002) beskriver om konsulerna i den republikanska Rom. Hur två 

personer gör det svårare att hamna i maktmissbruk än en person. Både ledarduon på 

Byteatern och Fresh har sina ansvarsområden, vilket enligt dom själva också gör att de 

har mer makt inom sitt kompetensområde gentemot den andra. Det som vi uppfattar 

som genomgående hos alla respondenterna i studien är att det måste finnas förtroende 

mellan de som delar.  
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Att den ena ledaren inom sitt kompetensområde som Patrik Dahlberg på Fresh uttrycker 

det "vill den andra väl".  Frågan vi ställer oss är vem som granskar makten hos de som 

delar? Ledarduon på Byteatern förklarar att de ofta är oense inför personalen i 

argumentationer eller diskussioner, eftersom att ifrågasättandet mellan cheferna är 

vägen fram till ett beslut. De hävdar att båda cheferna ska vara väl insatta i den andras 

kompetensområde, vilket för oss uppfattas att de ska förstå vad den andra gör och har 

för agenda. För ledarduon på Byteatern blir således det som Sally (2002) beskriver som 

en faktor att undvika maktmissbruk, att de som delar granskar varandra genom öppen 

diskussion. Lambert-Olsson (2004) lyfter Malcolm Maccobys ord om att de stora 

ledarna är produktiva narcicisster, de uträtar stordåd i början för att sedermera framhäva 

sig själva. Vilket är en typ av maktmissbruk vilket Sally (2002) belyser kan undvikas 

genom att vara två. Detta går i linje med det Christensen, Daugaard Jensen och 

Lindkvist (2014) nämner, att maktmissbruk undviks genom institutioner, i detta fall 

personer. Det delade ledarskapet gynnar således inte bara ledarna, utan även 

medarbetarna om maktmissbruk kan undvikas. Ett kännetecken som alla respondenter 

menar på är grundläggande i ett delat ledarskap är transparens. Det måste finnas en 

öppenhet i organisationer som har ett delat ledarskap, detta torde också vara en 

anledning till att ledarna kan granskas av desto fler och därmed kan ett möjligt 

maktmissbruk också kunna undvikas. Att ledarduon på Smålandsposten proklamerar för 

transparens tror vi spelar mindre roll, då det som de väljer att publicera i tidningen 

sedermera kan granskas av inte bara de anställda utan också av allmänheten. Däremot 

kan makten för ledarduon på Smålandsposten ses på ett annat sätt. Maktmissbruket 

granskas inte bara av medarbetarna utan också av styrelsen och stiftelsen, som i sin tur 

har möjlighet att avsätta ledaren om deras ansvar missbrukas. Således har de genom 

sina positioner i enlighet med Christensen, Daugaard Jensen och Lindkvist (2014) 

substantiell makt. Ansvarig utgivare Magnus Karlsson uttrycker det som att 

medarbetarna helt enkelt får finna sig i att han bestämmer vad som publiceras. Detta 

tror vi kan bero på att han har en institutionell makt över sig, han måste följa de 

uppsatta lagarna och reglerna, i detta fall pressetiken, yttrandefriheten och 

tryckfrihetsförordningen.  
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5.3 Att sätta fingret på delat ledarskap 

Delat ledarskap är ett vitt begrepp, som också definieras annorlunda beroende på vem 

som berättar om det. Döös et. al (2005) tillsammans med Lambert-Olsson (2004) 

definierar det som att så länge två personer delar på något sätt klassas det som delat 

ledarskap, oavsett titlar. Det vill säga att det inte behöver vara en tjänst som cheferna 

delar på, utan det kan vara en VD och en vice VD men att de försöker dela på ansvaret. 

Holmberg och Söderlind (2004) är dock lite snävare i sin definition och menar att det 

ska vara två personer som delar likt det Döös et. al (2005) kallar formellt likställt i figur 

3.1. Hos våra studerade organisationer kan IVA, Fresh och Byteatern falla inom Döös 

et. al (2005) definition av formellt likställt delande, och också ses som delat ledarskap 

utifrån Holmberg och Söderlind (2004). Vilket Smålandsposten inte gör, utan faller i 

det Döös et. al (2005) kallar för formellt olikställt delande. Intressat är också hur 

Lambert-Olsson (2004) ger exemplet på tidningsbranschen som äkta dubbelkommando, 

där de har olika roller men lika mycket makt i förhållande till varandra. Vilket i vår 

mening inte stämmer eftersom ansvarig utgivare alltid har sista ordet, även över det den 

politiska chefredaktören vill publicera. Författare utanför Sverige likt Pearce och 

Conger (2004), Cox et. al (2003), Seers et. al (2003) menar istället på att delat ledarskap 

uppstår i team, där det inte finns någon formell ledare, utan gruppens individer stiger 

fram beroende på vad som ska göras. Ledarna varvar med varandra beroende på vem 

som har bäst kompetens i sakfrågan, vilket det också görs i det formellt likställda 

delandet.  

 

Att studera det delade ledarskapet utifrån dagens definitioner anser vi vara 

problematiskt i bemärkelsen att det är åtskilt eller tudelat som i det delade ledarskapet 

hos Smålandsposten, eller delat som i bemärkelsen för ledarparen på Fresh, Byteatern 

och IVA där ledarskapet är gemensamt. I Döös et. al (2013) definition faller det delade 

ledarskapet hos Fresh och Byteatern in mellan samledarskap och funktionellt delande, 

medan ledarskapet på IVA inte passar in på någon av ovanstående utan skulle således 

vara övrigt delande i figur 3.1.  

 

Utifrån våra respondenter kan således gemensamt ledarskap både innebära funktionellt 

ansvarsuppdelande efter ledarparens kompetenser i vissa frågor, samtidigt som de båda 

två i andra fall har ansvaret tillsammans, likt Byteatern och Fresh ledarduos. Eller 



  
 

 78 

gemensamt i den bemärkelse att en tydlig ansvarsfördelning inte existerar på förhand 

och ansvar delas när frågor dyker upp likt IVA's ledarduo. För sitt gemensamma 

ledarskap har de dock båda alltid ett gemensamt ansvar oberoende på hur, eller om 

ansvar sinsemellan delats upp för att underlätta arbetet. 

5.3.1 Farhågor med delat ledarskap 

Både Holmberg och Söderlind (2004) samt Döös et. al (2005; 2013) belyser att det 

vanligaste farhågorna med det delade ledarskapet är otydlighet. Detta eftersom att det är 

två ledare och individer med olika bakgrund och värderingar. Otydligheten menar de 

kan vara delade budskap, eller att medarbetarna inte vet till vem utav ledarna de ska 

vända sig när frågor uppstår. Vidare beskrivs en av farhågorna som att 

beslutsprocesserna i organisationen ska bli långsammare när de är två som ska fatta ett 

gemensamt beslut. När vi sedermera skulle undersöka vad våra respondenter ansåg vara 

det delade ledarskapets tydligaste begränsning eller nackdel framkom det att det som 

Holmberg och Söderlind (2004) samt Döös et. al (2005; 2013) beskriver som farhågor 

kan tolkas som sanningar för vissa av respondenterna.  

 

Ledarduon på Byteatern pratar om att förankringsprocessen lätt kan bli bortglömd, 

ledarduon förklarar att om de samtalar om beslut eller förändringar i verksamheten är 

det också lätt att i den nya rollen som ett delat ledarskap innebär att bli lite blind för sin 

omgivning. De menar att den information som de ska förankra hos medarbetarna i 

själva verket endast är förankrad och diskuterad mellan fyra ögon. Ledarduon vet om att 

det är mer resultatorienterade som ledare än processorienterade vilket betyder att de vill 

få saker gjorda snabbt, därmed kan resultatet komma i överhand och personalen hamnar 

således i andra hand. Farhågorna som beskrivs att besluten skulle tas långsammare som 

Holmberg och Söderlind (2004) samt Döös et. al (2005; 2013) beskriver tas enligt ovan 

ledarduo snabbare, så pass snabbt att medarbetarna således inte hänger med i besluten. 

Vi tolkar det som att Byteatern inte bara hade en problematik i förankringsprocessen 

utan också i sin kommunikation med medarbetarna, vilken information som anses viktig 

att förmedla och vem som behöver information. Det hade även ledarduon på Fresh, för 

att motarbeta denna problematik så arbetade de med "passive overhearing", att om en 

person gick in och pratade med någon blev alla direkt informerade, vilket gjorde att ny 

information snabbt spred sig bland ledarna och på samma sätt undveks enligt duon 

dubbla budskap. Ledarduon på Fresh arbetade också med ett så kallat "sjökort" och 
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duon på Smålandsposten hade skrivit ner tidningens publicistiska idé för att 

kommunicera ut förhållningsramar i organisationen, vilket vi anser är ett sätt att stärka 

kommunikationen med medarbetarna.  

 

För ledarduon på IVA var kommunikationen ett av de största problemen i början, 

eftersom de förmedlade dubbla budskap, eller att samma information kom från var och 

en av ledarna under olika tillfällen. Eva-Maj Bengtsson förklarar att det har att göra 

med autonomi, vilket Ann-Christin Jönsson håller med om. Detta eftersom att de oftast 

var en ledare på plats ute i verksamheten och den andra var ledig hände de att de inte 

hann ses och diskutera och utbyta ny information med varandra. För deras del var det 

aldrig svårare än att be om ursäkt till medarbetarna vilket de menar hade full förståelse 

för det. Just bristen på kommunikation mellan ledarna är något som också ledarduon på 

Smålandsposten märkte av, bristen på samtal mellan ledarna gjorde att artiklar med 

samma ämne fast med olika ingångar publicerades samtidigt i tidningen. Vi uppfattar 

det som att när individerna initierar ett delat ledarskap kan det vara svårt att veta vilken 

information som är värd att lyfta. Detta skulle kunna bero på ledarduons relation, att det 

är svårt att veta vilken information som är värd att lyfta för den andra, alla ledarpar 

kanske inte är lika samkörda på förhand i sin relation som duon på Byteatern var, vilket 

gör att de också brister i sin kommunikation. Vi tror att en åtgärd som alla respondenter 

har vidtagit för att förebygga ett otydligt delat ledarskap är att de står bakom varandras 

beslut, oavsett om den ena i duon inte höll med den andra.  

 

5.3.2 Förutsättningar 

Holmberg och Söderlind (2004) lyfter ett par olika förutsättningar för att ett delat 

ledarskap ska fungera. Dessa är att ledarduon ska av omvärlden uppfattas som en enhet, 

det vill säga att det ska gå att fråga vem som helst om vad som helst av medarbetarna. 

Det krävs också att duon sinsemellan klargjort ansvarsområden och även tydliggjort 

dessa. De ska ha eget ansvar, det vill säga något som ledaren ensamt ansvarar för, ett 

delat ansvar, frågor som båda två gemensamt behöver fatta beslut inom, samt 

huvudansvar, vilket innebär att en av de två har övergripande ansvar men inte för alla 

beslut. Det krävs också en gemensam grundsyn på medarbetarna och deras bidrag, samt 

en prestigelöshet och vilja att dela rampljuset med någon annan. I teorikapitlet har vi 

presenterat tre författares ”förutsättnings-listor” för delat ledarskap, där de olika 
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författarna både har lika och olika punkter. Nedan sammanställs alla tre författares 

(Sally, 2002; Döös et. al 2013 samt Lambert-Olsson, 2004) åsikter i en lista: 

 

 

 

Förutsättningar Företag 

Organisationsstruktur, samt tillsättning/avsättning av ledare 

 B.TEA.         IVA       FRESH      SMP 
 
Ledarparet tillsätts och avgår samtidigt. ✔ ✖ ✔ ✖ 
Ledarparet har ingen chans att permanent 
gå över till ensamt ledarskap. ✔ ✔ ✔ ✔ 

Ansvar och makt  
Ledarparets ansvar måste vara likvärdigt, 
jämställt. ✔ ✔ ✔ ✖ 
Ett ledarskap och delat kontor eller sitta 
nära. ✔ ✖ ✔ ✖ 
Vara genompratad vid skarpa lägen och 
inte nedvärdera den andra. ✔ ✔ ✔ ✔ 
Att inte kompromissa 

✔ ✔ ✔ ✔ 

Kompetenser, personlighet och värderingar. 
Dra nytta av att vara olika, att ha 
kompletterande kunskaper och 
personlighetstyper (gällande utbildning 
eller erfarenhet). 

✔ ✖ ✔ ✖ 

Ha en gemensam grundsyn med tydliga 
gemensamma mål. ✔ ✔ ✔ ✔ 
Kunskapsauktoritet i den egna 
professionen, och förståelse för den 
andres. 

✔ ✔ ✔ ✔ 

Fungerande personkemi 
✔ ✔ ✔ ✔ 

Figur 5.2 Sammanställning av förutsättningar (Egen design). 
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Organisationsstruktur samt tillsättning och avsättning av ledare 

Både i fallen med ledarduon på Byteatern och Fresh tillsattes ledarparet samtidigt. Detta 

har gjort att de utvecklats i sin roll tillsammans och ingen har mer erfarenhet av att vara 

chef och ledare än den andra. Likaså kan ingen av de permanent övergå till ensamt 

ledarskap på egen vilja. Det vill säga att den ena inte kan avsätta den andra. Hos 

ledarduon på IVA skiljer det sig, den ena ledaren hade varit ensam chef i 15 år, och sen 

tillsattes ytterligare en för att dela. Problematiken märktes framförallt i början, då 

flertalet av medarbetarna valde att gå till Eva-Maj Bengtsson som var den ”gamla” 

chefen, om det var något när båda var på plats. Men att Ann-Christin Jönsson, som den 

”nya” chefen också succesivt sågs som chef kan bero på att det är vanligt 

förekommande att inte båda är på plats samtidigt, vilket gjorde att medarbetarna inte 

hade någon valmöjlighet vem de skulle vända sig till. Det underlättade dock att Ann-

Christin Jönsson tidigare jobbat på avdelningen och därmed redan hade en relation med 

medarbetarna menar hon själv. Det märks också i samtalet med de båda ledarna på IVA, 

att Eva-Maj Bengtsson tar för sig och pratar mer. Vilket enligt Eva-Maj Bengtsson sker 

på autonomi, utan arbetar med att släppa in Ann-Christin Jönsson mer. Inte heller 

Smålandspostens chefer är tillsatta samtidigt. Att detta kan tänkas fungera utan 

problematik skulle kunna vara att de har helt skilda ansvarsområden, och de båda svarar 

mot styrelsens krav. Detta eftersom den politiska ledarsidan ska vara särskild från 

övriga oberoende tidningen. Smålandsposten kommer inte heller kunna övergå till 

ensamt ledarskap eftersom de två delarna behövs särskiljas.  

 

Ansvar och makt 

Hos ledarna på Byteatern, Fresh och IVA handlar det om att samma position delas. De 

har ett gemensamt ansvar som är likvärdigt. Ledarna på Smålandsposten har däremot ett 

olikställt delande. Detta är för att de ska kunna särskilja på den politiska inriktningen 

och samtidigt vara en oberoende och objektiv tidning. Båda ledarna hos  

Smålandsposten är helt överens om att det krävs en särskiljning i posterna för att 

behålla tidningens oberoende.  

 

För ledarna på Byteatern och Fresh har de valt att dela på kontor. Detta upplever de 

båda vara en förutsättning för att det ska fungera, de kan dels tillämpa ”passive 

overhearing” att den ena ledaren hör om någon kommer in och pratar med den andra. 
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Dessutom upplever de att det är effektivare och går betydligt snabbare när beslut ska 

tas. För medarbetarna blir det även tydligt då de aldrig behöver tänka på vem de ska gå 

till, utan de går alltid till båda. Symboliken blir även tydligt att de verkligen delar på 

ledarskapet. Ledarduon på IVA delar inte på kontor utan sitter en bit ifrån varandra. 

Dock arbetar de båda på ”golvet” vilket gör att de ofta är närvarande hos medarbetarna, 

vilket gör att medarbetarna inte behöver gå någonstans utan kan ta tag i den ledaren 

som är närmst för tillfället.  

 

Förmodligen spelar kontoret således mindre roll på IVA, när de båda arbetar aktivt som 

sjuksköterskor. Ledarduon på Smålandsposten delar inte heller kontor, men det beror 

snarare på att det är ett öppet kontorslandskap där ansvarig utgivare sitter i mitten och 

nära tillgänglig för alla, och politisk chefredaktör sitter med sin medarbetare och bildar 

en ledarredaktion tillsammans. Eftersom de har särskilda roller, gynnar inte heller ett 

delat kontor deras ledarskap. 

 

Kompetenser, personlighet och värderingar 

Hos alla fyra organisationer är det av stor vikt att stå tillsammans, både i medgång och 

motgång. För oss är det ganska självklart att de står tillsammans. Annars hamnar de i 

det där ”träsket” som ledarduon på IVA kallade det, när de försöker tjäna 

popularitetspoäng mot varandra. Det är också en av de farhågorna som beskrivs av 

Holmberg och Söderlind (2004) om det delade ledarskapet, att bristen på respekt för 

den andras kompetens och egenskaper, olika målbilder, olika syn på människor samt 

oviljan att dela rampljuset med den andra ledaren. 

 

Både ledarduon hos Fresh och Byteatern menar att de får tydliga ansvarsområden när de 

besitter olika kompetens. Dessutom märker de att de får en starkare relation till 

medarbetarna i respektive områden för att de själva härstammar ”därifrån”. IVAs 

ledarduo har lika kompetens, båda är sjuksköterskor, en av anledningarna skulle kunna 

vara att de utan samma kompetens heller inte hade kunnat ansvara för samma beslut. Ett 

löst spekulerande från vår sida är att en undersköterska kanske skulle få bristande 

respekt hos en sjuksköterska. Även ledarduon på Smålandsposten har samma 

kompetenser, vilket också krävs i deras yrke. Båda skriver artiklar, vilket också kräver 

att de ska vara journalistutbildade. Både ledarduon på Smålandsposten och på IVA har 

starka yrkesidentiteter och kräver kanske också att dessa har samma identitet som 
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övriga medarbetare för att fungera som ledare. Att personligheterna kompletterar 

varandra gör det också enklare för ledarna att veta vem som tar mer ansvar i varje 

sakfråga, vilket var tydligt hos ledarparen på Fresh och Byteatern. För ledarduon på 

IVA upplevdes det inte som en förutsättning eftersom att det operativa arbetet var en så 

stor del av ledarskapet, samt att de ofta inte var på plats samtidigt. 

 

 

I alla fyra organisationerna var det väsentligt att ha förtroende för att den andra gör sitt 

jobb på bästa sätt, annars skulle det inte fungera menar respondenterna. Byteatern 

uttryckte det som om att det gäller att tro på att den andre vet bäst inom sitt område, och 

så länge det är för organisationens bästa inte tvinga fram en kompromiss för sin egen 

skull. Alla respondenter menar de på att det gäller att stå på sig för sin egen sak, men att 

också ibland bortse från sig själv för den andras skull, det i sig är en form av 

kompromiss i det delade ledarskapet som måste få existera.  

 

Samtliga organisationer trycker på vikten med gemensamma värderingar. Att vilja ta 

organisationen åt samma håll. Det kräver också en tro om att den andra inom ramen för 

sin kompetens vet bäst för organisations bästa. När detta förtroende finns skapas också 

en prestigelöshet att en ledare inte alltid vet bäst. Det är dock inte alltid viktigt med 

personkemi. Hos ledarna Byteatern och Fresh var det tydligt att personkemi krävdes, 

och under intervjuerna syntes det klart hur pass sammansvetsade de var. Fallet när den 

ena ledaren på Fresh sitter och pratar, och hans telefon ringer, och utan avbrott fortsätter 

den andra på samma mening. Likaså Byteaterns ledarduo utstrålade att de var ett 

sammansvetsat par, utan blickar eller ord plockar de snus från varandras snusdosor. 

Även om det togs upp av Smålandsposten och IVA’s ledarduos kändes det som att det 

snarare handlar om individernas tillit till varandra, det nämndes inte på samma sätt att 

det nästan borde vara ett krav att individerna i duon ska kunna umgås privat som det var 

hos ledarna på Fresh och Byteatern. För Smålandspostens ledarduo kanske det handlar 

om att de har vitt skilda ansvarsområden, och hos IVA att de ofta inte är samtidigt på 

plats.  
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6 Slutsats 
 

Det sättet som ledarskapet förändrats sen tidigare, och därmed blivit mer krävande som 

flertalet författare menar på är grunden för delat ledarskap, menar vi är steget från 

chefskap till ledarskap. Att chefer idag inte hinner med att utöva ledarskap torde således 

innebära att ledarskapet är mer tidskrävande än chefskapet. Vi har uppfattningen av att 

ledarskapet blir mer tidskrävande för större fokus vänds mot medarbetarna, och 

relationen till dessa. Fler SLMX-relationer som i sin tur kan ge ökade krav på 

relationellt maktutövande.  

 

I vår studie med de fyra valda ledarparen på olika organisationer är det av stor vikt hur 

delat ledarskap definieras. Väljer vi delat som i bemärkelsen åtskilt/uppdelat faller det 

in på hur Smålandsposten delar sitt ledarskap, genom att formellt särskilja sina roller. 

Därför väljer vi att kalla deras ledarskap för delat ledarskap.  Om vi istället ser delat i 

bemärkelsen gemensamt faller det in på IVA, Fresh och Byteaterns ledarskap. Därför 

väljer vi att särskilja begreppen, och det som tidigare kallades formellt likställt delat 

ledarskap ser vi som gemensamt ledarskap. Gemensamt ledarskap kan sedermera ses 

som tydligt delande av arbetsuppgifter och ansvarsområden efter kompetens eller 

intressen som hos Byteatern och Fresh. Eller som otydligt delande av arbetsuppgifter 

som hos IVA. Det säregna i det gemensamma ledarskapet är att ansvar för ledarskapet 

alltid är gemensamt hos båda ledarna, oberoende på hur, eller om, ansvar är uppdelat 

ledarna sinsemellan. Det gemensamma ledarskapet förutsätter att det är samma position 

ledarna innehar, det vill säga teaterchefer hos Byteatern eller VD hos Fresh eller 

vårdenhetschefer hos IVA. 

 

Tillgänglighet: I det gemensamma ledarskapet ökade tillgängligheten enligt ledarna. 

Dock ökar inte tillgängligheten i det delade ledarskapet.  

 

Kompetens och ansvarsuppdelning: I det gemensamma ledarskapet möjliggör olika 

kompetenser i form av utbildning eller arbetserfarenhet ett tydligt och mer naturligt 

ansvarsfördelande. Ansvarsfördelning i det delade ledarskapet utgörs av deras roller.  

Att ha olika kompetenser inom organisationen är dock ingen nyhet, att det skapar en 

bredd som i ett gemensamt ledarskap ses som en styrka. 
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Att dela ledarskap möjliggör privatliv: I det gemensamma ledarskapet går det på ett 

enklare sätt kombinera ledarskapet med sitt privatliv. Ledarna kan släppa jobbet på ett 

annat sätt när de är lediga. 

 

Utifrån våra respondenter ser vi att ledarskapet delas för ledarnas skull. Att ledarna kan 

dela på ett ansvar i det gemensamma ledarskapet. Således minska arbetsbördan och på 

ett enklare sätt särskilja ledarskapet och privatlivet. Ledarna i det gemensamma 

ledarskapet breddar sin kompetens genom att ha olika utbildning eller arbetserfarenhet 

vilket leder till ett starkare ledarskap. Det gemensamma ledarskapet skapar dock enligt 

ledarna själva större tillgänglighet för medarbetarna, samt möjligheten att bygga fler 

SLMX-relationer som annars kunde vara för tidskrävande att hinna med om ledaren var 

ensam.  

 

Att efterföljaren är medproducent i ett ledarskap är för oss numera ganska klart, detta 

för att medarbetaren kan styra utbytet i relationen på samma sätt som ledaren. Vill jag 

som medarbetare ha mer i lön, kan jag arbeta hårdare, anstränga mig mer eller ta mer 

ansvar, detta så länge jag får tillbaka något i utbyte. Vilket hos oss belyser ett tidigare 

okänt perspektiv på bra ledarskap. Bra ledarskap skulle kunna vara att ledaren är duktig 

på att uppmärksamma vilka relationer som är i obalans, och skapa balans i dessa, och 

därmed är inte ledaren alltid initiativtagare till att öka en efterföljares arbetsinsats. Att 

vara två ledare kan således öka chanserna att se obalanser i relationerna. Genom att vara 

två ledare kan de också lyckas skapa fler SLMX relationer med anställda, detta 

eftersom att en person inte alla gånger kan skapa en SLMX relation med alla, men 

genom att vara två ledare har de dubbelt så stor chans att lyckas. SLMX-relationerna 

möjliggör också att utöva större inflytande, eller makt. 

 

Vi ser dock möjligheten i det gemensamma ledarskapet att utöva ett bättre ledarskap, att 

tillgängligheten skapar tid för att se medarbetarna, och även skapa fler och/eller starkare 

relationer med dessa. Vilket i ett hypotetiskt spekulerande skulle innebära, bättre för 

ledarna ! bättre ledarskap ! bättre för medarbetarna ! bättre för organisationen. 

Huruvida ledarnas uppfattning eller vårt spekulerande stämmer överens med 

medarbetarnas uppfattning framgår inte i denna studie.  
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Utifrån den här studien kan makten enligt ledarna delas om det finns en formell 

ansvarsfördelning i det delade ledarskapet. Vår uppfattning är att det är en svårighet för 

ledarpar med uppdelade ansvarsområden att vara jämställda och ha lika mycket makt 

inför alla medarbetare om de har delat upp sina ansvarsområden i organisationen. Att 

den makten som respondenterna anser att de besitter grundar sig i att de har sitt eget 

kompetensområde i det delade ledarskapet.  

 

Utifrån resultatet anser vi att det finns en risk i det delade ledarskapet att den 

substantiella makten kan påverkas negativt om ledarna utför samma arbetsuppgifter 

som medarbetarna, samt om inte båda är på plats tillsammans för att ha ett övergripande 

ansvar. Tolkningen vi gör är att medarbetarna således ser individen som jämlike snarare 

än att se ledaren, det vill säga att de förlorar den substantiella makten som de har genom 

sin position som chef. När ledarna agerar ensamma i det delade ledarskapet kan 

slutsatsen dras att de har relationell makt gentemot medarbetarna och när de agerar ihop 

har de substantiell makt. Vidare kan slutsatsen dras att makten delas gemensamt av alla 

respondenterna utåt sätt i organisationen. 

 

Vidare tyder studiens resultat på att makten ökar genom att respondenterna är två. Detta 

hävdade ledarparen på Fresh, Byteatern och IVA eftersom de ansåg att de fick en 

starkare argumentation och blev starkare och mer slipade tillsammans, detta 

möjliggjordes genom att de kunde utnyttja varandras kompetenser, såväl internt i 

organisationen men också externt. För att makten ska öka i ett delat ledarskap bör också 

makten vara jämnt fördelad mellan de som delar, i vårt fall visades detta genom en 

formell ansvarsfördelning. Vi upplever att det som Buch (2015) beskriver som en 

SLMX relation, att den långsiktiga relationen som ledarparen har med medarbetarna 

torde bli starkare om det är två. Makten att förankra beslut som ledarparen på Byteatern 

och Fresh menar är makt, torde enligt oss öka till det dubbla, eftersom att ledarskapet 

delas med två borde också möjligheten att en av ledarna "klickar" med en medarbetare, 

och chansen att förankra beslut också blir större. 

 

Att det ska finnas en transparens i organisationer som har ett delat ledarskap är en 

förutsättning enligt studien för att undvika maktmissbruk. Att det delade ledarskapet 

minimerar risken för att de som delar ett ledarskap ska missbruka makten de har, detta 

för att deras ledarskap kan granskas av varandra och av organisationen. Att ledarparen 
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skulle bli oense om beslut, ses som positivt i det delade ledarskapet, det leder till att de 

kritiskt granskar deras eget ledarskap och således också behöver visa på en saklig 

argumentation gentemot varandra. Detta menade majoriteten av respondenterna 

eftersom anledningen tros vara att det alltid finns en person som den andra måste 

övertyga, diskutera och argumentera med för att få igenom sin övertygelse eller idé.  

 

Studiens resultat tycker på att det som Holmberg och Söderlind (2004) och Döös et. al 

(2005; 2013) beskriver som farhågor behöver enligt vår uppfattning inte vara något 

hinder för att initiera ett delat ledarskap. Resultat tyder snarare på att en majoritet av 

våra respondenter har stött på problematiken med farhågorna men också gemensamt 

delat ansvaret för att lösa dem. Likaså leder det delade ledarskapet till ett krav på ökad 

kommunikation, vilket ibland glöms bort och därmed kan det leda till otydlighet. För att 

undvika ”onödiga” frågor från personalen jobbade två av respondenterna med att 

kommunicera deras värderingar i diverse dokument. I båda dessa fallen skapade detta 

en tydligare kommunikation gentemot medarbetarna gällande värderingar i 

organisationen. För att undvika farhågorna kan vi utifrån studien dra slutsatsen att det 

handlar om att som ledare i det delade ledarskapet vara medveten att det finns två 

ledare, och att kommunikationsmissar kan ske. Vi upplever att till en början faller en 

viss information vid sidan, samtidigt som en del onödig information kanske nämns av 

ledarna. Men att det handlar om autonomi, likaså vad som bör nämnas för den andra 

och vad som inte behöver nämnas. Men att dela kontor, och använda sig av ”passive 

overhearing” är enligt oss en god rekommendation genom att en stor del av 

informationen når båda samtidigt.  

 

Det gemensamma ledarskapet kräver inte att ledarna tillsätts samtidigt, men det 

underlättar. För att undvika konkurrensförhållande bör också ledarna vara medvetna om 

sina roller, samt inte ha möjligheten att övergå till ensamt ledarskap på egen vilja. De 

tjänar således ingenting på att inte samarbeta, om de vet att de ska sitta i samma båt 

tillsammans med varsin åra kan de likagärna ro åt samma håll upplever vi. Ansvaret bör 

vara jämställt om det delade ledarskapet ämnar att ha båda ledarna i samma 

maktposition, annars anser vi att det är bättre att särskilja positionerna och därmed 

tydliggöra maktpositionerna. Oavsett delat ledarskap eller gemensamt ledarskap bör 

slutligen ett förtroende för varandra finnas, och tron på att den andra kan bäst inom sin 

kompetens vilket var viktigt hos alla våra respondenter. 
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7 Efterord 
 

En aspekt under studiens gång har varit svårigheten i att hitta kärnan i det delade 

ledarskapet om hur framgångsreceptet ska se ut. En möjlig tillämpning av delat 

ledarskap i en organisation är kopplad till hur organisationskulturen ser ut samt hur väl 

de anställda är förankrade i beslutet om ett delat ledarskap. Det har visats sig att endast 

1 av 4 delade ledarskap involverade personalen i rekryteringsprocessen. Utifrån vår 

studie framgår det att ett delat ledarskap delas inte enbart för ledarnas själva, utan också 

för medarbetarna och organisationens skull. En reflektion som vi gör är att det således 

bör vara så att personalen också är med i anställningsprocessen för att säkerställa att 

personalen också är medvetna om att det finns ett par risker med ett delat ledarskap. 

Dessa risker kan utifrån vår studie vara otydlighet, brist på kommunikation och 

svårigheter med att just förankra beslut hos de anställda.  

 

Vi finner det även intressant huruvida två olika typer av relationer kan gå hand i hand 

riktad mot en och samma medarbetare. Likt SLMX och ELMX så anser vi att den ena 

är en maktutövande relation som inte kräver ett materiellt utbyte, och den andra strikt 

materiell där maktutövandet handlar om att medarbetarna ska lyssna på dig på grund 

utav din titel. Frågan vi ställer oss är om chefen ena dagen kan säga "nu lyssnar du på 

mig därför att jag bestämmer", och andra dagen väcka inre motivation genom att 

motivera och berätta för medarbetarna att "du gör ett bra jobb, vad tycker du om att 

göra såhär...?". Enligt oss leder detta till att bilda uppfattningen om ledarens SLMX 

relation. Att det relationella maktutövandet möjliggörs när den ena ledaren är ensam i 

sin relation med medarbetaren, men så fort de är två som säger något är de chefer. Detta 

gör att de således får två roller, som är enkla för medarbetarna att skilja åt. Ledarskapet 

kan fortfarande vara en relation på detta sätt, och ledaren och efterföljarna blir enligt 

oss medproducenter för båda kan ha ett långsiktigt utbyte och tillsammans tjäna på 

relationen. En parallell som vi gärna drar är från filmen Sällskapsresan, där en av 

karaktärerna både driver en glasskiosk och en båtmack, för att han ska kunna särskilja 

sina roller har han två olika kepsar som han byter emellan beroende på vilket ställe han 

är och arbetar. På samma sätt tror vi att rollerna för ledarna i ett delat ledarskap blir 

tydligare för dom själva, därmed enklare för medarbetarna.  
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I metodkapitlet beskrev vi även vår oro över om ledarduosen skulle vara frispråkiga och 

ärliga när vi intervjuade båda två samtidigt. Vår upplevelse är att de inte riktigt var det, 

framförallt inte på ämnen såsom makt. Men vi tror ändå att de kanske inte hade varit 

helt ärliga ändå, med tanke på att de hade fått tillgång till arbetet i efterhand. Därmed 

hade observationer kanske varit ett bättre sätt att få reda på just maktförhållande bland 

annat, eftersom vi kunde göra vår egen tolkning om någon besatt mer makt än den 

andre.  

 

Framtida forskning  

Alla fyra av organisationerna hade, eller jobbade på att få en mer självstyrande 

organisation, där medarbetarna tilldelades mer ansvar. Deras sätt att leda ger oss också 

en bild av att delat ledarskap i starkt heroiska och kontrollerande styrning blir 

problematisk. Detta eftersom delat ledarskap, när alla små beslut ska tas av cheferna ger 

en chans till att alla dessa små budskap kommer att skiljas åt beroende vem av cheferna 

det kommer ifrån. När delat ledarskap istället handlar om de stora frågorna och 

strategierna är vår uppfattning att det är enklare för ledarna att alltid ha en enhetlig 

kommunikation, att uppmana till medarbetarna till självstyre och empowerment i 

organisationen skulle kunna vara ett fokus för det delade ledarskapet. Vi ville se hur det 

delat ledarskap särskiljs från enskilt ledarskap, utifrån detta kan man därmed också se 

hur dessa faktorerna påverkar ledarskapet för medarbetarna. Som exempelvis 

tillgänglighet. Framtida forskning skulle således kunna rikta in sig på att särskilt studera 

hur ökad tillgänglighet står i relation till medarbetarnas arbetsinsats, trivsel eller 

uppfattning. Det vill säga upplever medarbetare ledarens tillgänglighet som positiv, 

eller som om kontrollerande. Ökar ledarens tillgänglighet motivation, eller dämpar den.  

 

Slutord 

Vi har genom denna studie erhållit en ökad förståelse för vad delat ledarskap innebär 

för våra respondenter och hur det tillämpas i praktiken. Under processens gång har vi 

kunnat reflektera över vårt eget gemensamma ledarskap. Sedan starten av vår 

magisterutbildning har vi båda arbetat tillsammans i alla de projekt som vi hade innan 

magisteruppsatsen. Detta för att vi kände att vi hade samma målsättningar med vårt 

lärande och utbildning. Det har fallit sig naturligt för oss att arbeta tillsammans, ingen 

har sammanfört oss till detta delade ledarskap utan vi har själva växt in i rollerna. 

Ansvarsfördelningen i denna studie har som för våra respondenter varit att vi fokuserar 
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på det som man själv har bäst kompetens inom. Eftersom att vi har arbetat tillsammans 

under lång tid känner vi också till varandras styrkor och svagheter, vilket vi tror ha varit 

en fördel för vårt delade ledarskap, vi har även sedan tidigare en relation som vänner. 

Innan vi började med uppsatsen gick vi båda in med gemensamma premisser för hur vi 

ville skriva denna uppsats.  Det har möjliggjort ett delat ledarskap utan konflikter, med 

ett starkt förtroende att den andra gör sitt bästa oavsett om det gäller att mjuka upp 

respondenter när den ena fyller i skadeanmälans-blanketter eller läser teorier när den 

andra sammanställer empirier.  
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1, Intervjufrågor 

Chefens perspektiv – initiering av delat ledarskap. 

Hur skulle ni beskriva ert ledarskap, vad är ni för typ av ledare? 

 

När bestämde ni er för att vara två och inte en, och varför? Hur uppstod idén? 

 

Hur skulle ni beskriva sättet ni delade på ledarskapet? 

 

Hade ni formellt eller informellt en uppdelning av arbetsuppgifter eller ansvar? 

 

Går det att dela på ledarskapet om det inte finns en formell eller informell uppdelning 

av arbetsuppgifter? 

 

Är delat ledarskap vanligt inom denna sektorn, varför tror ni att det är/inte är det? 

 

Hur länge har ni delat på ledarskap? Har ni någon av er varit ensam chef och vad är 

största skillnaderna jämfört med det? 

 

Vad bör man tänka på inledningsvis när man för första gången ska bli två som delar på 

ett ledarskap? Hur ser implementeringsfasen ut?  

 

Chefens perspektiv – begränsningar och möjligheter. 

Kan ni ge exempel på komplikationer som uppstått för att ni just har varit två? 

 

Vad ska man tänka på när man delar ledarskapet för att undvika att falla i de vanligaste 

fallgroparna? 

 

Har ni någon gång haft delade meningar om något beslut, och hur jobbade ni för att bli 

överens? 

 

Vilka skulle ni beskriva är de farligaste misstagen när man delar ledarskap? 



  
 

 II 

 

Vad skulle ni beskriva vara de största fördelarna med delat ledarskap, och vad är 

nackdelarna? Är det bättre att dela än att vara ensam, varför? 

 

Hur ser ert inflytande ut, och vilka begränsningar finns det? Exempelvis vilka beslut 

kan ni inte påverka, eller vilka beslut lägger sig överordnade i? 

 

Medarbetarperspektiv – initiering av delat ledarskap. 

Mötte ni något motstånd hos medarbetarna inledningsvis? 

 

Hur tror ni att de anställda har upplevt ert ledarskap? Vad tror ni de anställda upplever 

för fördelar och nackdelar med att ni har varit två? 

 

Ett av de vanligaste problemen som uppstår när man delar på ett ledarskap är 

kommunikationen, och otydlighet som medarbetarna upplever, hur jobbade ni med att 

alltid vara tydliga och enhetliga, och finns det exempel när ni inte lyckats? 

 

Ser ni att det finns vissa förutsättningar för att delat ledarskap ska lyckas, både  

egenskaper hos de som delar, men även medarbetarna eller organisationen? 

 

Hur förankrar man delat ledarskap hos medarbetarna? 

 

Ansvarar ni för olika medarbetare, om ja hur har indelningen sett ut och varför? 

 

Vet medarbetarna om vem som man ska vända sig till i olika fall, eller har det inte 

spelat någon roll vem man pratar med? 

 

Blir beslutsfattande snabbare eller går det långsammare när ni är två som måste 

diskuttera först? 

 

Makt och ansvarsfördelning 

 

Man pratar ofta om att ledare utövar makt över sina anställda, hur upplever ni att makt 

kan delas? Finns det områden där den ena har större makt över besluten än den andra? 



  
 

 III 

 

Hur gör man när ett beslut inte är enigt? Väger någon röst tyngre beroende på område, 

och kan den någon lägga in veto på beslut, har det hänt? 

 

Kan man när man som två delar på makt, utnyttja just att man är två. Eller kan man bli 

utnyttjad för man är två. Tänker liknelser med föräldrarskapet? 

 

I er ansvarsfördelning, har var och en av er större beslutsrätt inom ens egna 

ansvarsområde? Eller är ni alltid jämlika oavsett område? 

 
 
 
 


