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Sammanfattning 
 
Denna uppsats behandlar delat ledarskap. Uppsatsens syfte är att med hjälp av en fallstudie ta 

reda på fördelar och nackdelar med ett delat ledarskap ur ledarnas, överordnade samt 

medarbetarnas perspektiv. Det kan vara svårt att generalisera från en enstaka fallstudie och 

det är inte vår avsikt att dra några entydiga slutsatser om delat ledarskap utan istället skapa en 

idé eller en bild av hur det kan se ut i verkligheten. För att kunna besvara syftet har en 

fallstudie genomförts på avdelningen parkvård på Liseberg AB. Fallstudien är gjord utifrån en 

deduktiv ansats och empirin består av kvalitativa intervjuer. Uppsatsen grundas på teorier och 

modeller hämtade från litteratur och vetenskapliga artiklar. Dessa teorier handlar om delat 

ledarskap, kommunikation, konflikthantering och om hur ett effektivt ledarskap mäts.  

Studien har visat att fördelarna med delat ledarskap är att ledarna kan samarbeta och få ökad 

trygghet då beslut diskuteras fram gemensamt. I och med att de är fler som delar ledarskapet 

ses allt ur flera perspektiv. Detta leder ofta till bättre lösningar på problem. Det delade 

ledarskapet medför även att arbetsbelastningen för den enskilde ledaren minskar och att mer 

tid kan ges till medarbetarna.  

Nackdelarna med delat ledarskap är att kommunikationen blir sämre och att medarbetarna 

ofta nås av dubbla budskap. Konflikter uppstår ofta på grund av bristande kommunikation och 

missförstånd. Det kan uppstå problem om ledarna inte tar lika stort ansvar för arbetet eller om 

de inte har samma syn på arbetssätt.   

 

Nyckelorden för denna uppsats är bra konflikthantering, medbestämmande, delat ansvar och 

effektiv kommunikation. Dessa faktorer ligger även till grund för ett effektivt delat ledarskap.  
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1. Inledning 

I följande kapitel presenteras bakgrund, problemdiskussion, syfte samt avgränsningar för 

denna studie. 

 

1.1 Bakgrund 

I den komplexa omgivning vi lever ställs allt högre krav på medbestämmande och att de 

beslut som fattas ska vara av hög kvalitet och tillfredställa så många som möjligt. Gouws 

(1999) menar att ett enskilt ledarskap inte riktigt räcker till för att kunna tillgodose dessa 

behov. Hur framtiden kommer att se ut kan ingen säga säkert, det enda vi vet är att den 

kommer att se annorlunda ut. Ledarskapet spelar stor roll för att organisationer ska lyckas. Att 

leda en organisation i dagens föränderliga samhälle är en utmaning som ställer nya och 

annorlunda krav på ledarskapet vilket delvis beror på det ökande informationsflödet och 

konkurrensen. Döös och Wilhelmsson (2003) anser att dagens ledare har en annorlunda roll 

än tidigare. Idag ska ledare kunna vägleda, motivera och stötta sina medarbetare samtidigt 

som de ska vara administratörer och nå företagets mål. För att kunna uppfylla dessa mål och 

krav har det skapats andra former av ledarskap. O´Toole m fl (2002) nämner att under senare 

halvan av 1900-talet har fokuseringen flyttats från den enskilda ledaren till ett delat ledarskap.  

 

Backström i Döös och Wilhelmsson (2003) menar att trenderna i omvärlden tyder på att 

medarbetare tillåts ta mer plats i organisationer samt att deras kunskap och erfarenhet värderas 

högre. Medarbetare är inte längre enbart ett redskap för chefen utan chefen är även där för 

medarbetarnas skull. Dagens medarbetare har större krav på sin arbetssituation. Synen på 

ledarskap ändras men processen sker långsamt i och med att gamla värderingar lever kvar och 

att många har en hierarkisk syn på organisationer. Döös och Wilhelmsson (2003) skriver att 

många är negativt inställda och skeptiska till delat ledarskap. Ledarskap förknippas ofta med 

en position som innebär status, och denna vill många inte dela med sig av.  

 

Lambert-Olsson (2004) anser att inneha en chefsposition innebär att hänsyn måste tas till 

medarbetare, eventuella överordnade, ägare och intressegrupper samt att företaget eller 

organisationen presterar ett bra resultat. De krav som ställs på en chef i och med 
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förändringssamhället kan ibland vara näst intill ouppnåeliga och ledde bland annat till att över 

en femtedel av företagen på Stockholmsbörsen bytte VD 2002. Dessutom har 

genomsnittstiden för hur länge en VD stannar på ett börsnoterat företag minskat under det 

senaste decenniet.  

 

Döös och Wilhelmsson (2003) menar att det traditionella ledarskapet kanske inte kommer att 

fungera länge till och att andra former istället kommer att uppstå för att bättre kunna möta 

förändringarna. Kraven ökar på ledare och detta leder till att ledare tvingas att hela tiden 

anpassa sig till nya situationer och utveckla metoder för att bemöta nya utmaningar. Att dela 

ledarskapet kan vara ett alternativ då många chefer idag upplever att de saknar den kompetens 

som krävs för att möta kraven i dagens samhälle. Delat ledarskap är inget nytt fenomen utan 

har praktiserats sedan romartiden. Det finns dock både fördelar och nackdelar med ett delat 

ledarskap. Brister i kommunikationen och samarbetet kan leda till förvirring bland 

medarbetare men det kan också leda till att ledarna som delar ansvaret har mer tid över åt sina 

medarbetare och att de genom varandras erfarenheter och kunskap gemensamt kan fatta bättre 

beslut. Pearce och Manz (2004) skriver att en av nyckelfaktorerna i ett delat ledarskap är 

medbestämmande. 

1.2 Problemdiskussion 

Vi har valt att studera om ett delat ledarskap är ett effektivt ledarskap i dagens samhälle där 

kraven på ledaren är stora. Detta ämne har valts eftersom vi dels har tagit del av litteratur och 

artiklar som visar att detta kan vara ett effektivt alternativ till det traditionella ledarskapet och 

dels på grund av att vi har egna erfarenheter av delat ledarskap. Vi tycker att detta ämne är 

intressant då vi tror att det kommer att bli allt vanligare i framtiden samt att det till stor del 

saknas forskning om fenomenet.  

 

Mycket av den forskning som finns fokuserar på hur ledarna upplever det att dela ledarskapet 

och beaktar inte hur det upplevs ur medarbetarnas synvinkel. Denna studie fokuserar även på 

medarbetarna men kommer också att studera fenomenet ur ledarnas och överordnads 

synvinkel. Vår frågeställning blir således: Hur effektivt upplevs ett delat ledarskap? 
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1.3 Syfte 

Uppsatsens syfte är att med hjälp av en fallstudie ta reda på fördelar och nackdelar med ett 

delat ledarskap ur ledarnas, överordnade samt medarbetarnas perspektiv. Det kan vara svårt 

att generalisera från en enstaka fallstudie och det är inte vår avsikt att dra några entydiga 

slutsatser om delat ledarskap utan istället skapa en idé eller en bild av hur det kan se ut i 

verkligheten. 

1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att jämföra relevanta teorier med en fallstudie på nöjesparken Liseberg AB i 

Göteborg. Liseberg är intressant då det är en stor och framgångsrik organisation som årligen 

ligger bland de främsta turistattraktionerna i Sverige. Liseberg tillämpar delat ledarskap inom 

i stort sett alla avdelningar och har gjort så i många år. Eftersom organisationen är så stor har 

vi valt att avgränsa vår studie till avdelningen parkvård som drivs av en områdeschef och fyra 

arbetsledare. För att besvara frågeställningen om hur effektivt ett delat ledarskap upplevs 

kommer ingen hänsyn tas till Liseberg AB:s resultat. Frågeställningen kommer istället 

besvaras utifrån vad områdeschefen, arbetsledarna och medarbetarna har för åsikter om 

effektiviteten i det delade ledarskapet. 

 

1.5 Definitioner 

I denna uppsats definierar vi följande begrepp efter att ha tagit del av litteratur om ämnet. Vi 

har anpassat dessa definitioner efter vår egen uppfattning och kunskap om ledarskap. 

 

• Ledare är innovativa, inspirerande, vill utveckla situationen, utmanar systemet samt 

har ett långsiktigt perspektiv.  

 

• Chefer är administratörer, kontrollerande, vill bibehålla rådande situation samt har ett 

kortsiktigt perspektiv.  

 

• Delat ledarskap innebär att två eller flera personer delar en ledande position såväl 

som projektledare, arbetsledare eller högre position. Aktörerna kan utföra samma 

uppgifter eller komplettera varandra. Delat ledarskap innebär inte nödvändigtvis ett 
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samägande utan kan uppstå överallt i samhället eller inom organisationer och företag. 

Delat ledarskap finns i olika former där ansvar och arbetsuppgifter delas lika mellan 

ledarna eller är uppdelade ledarna emellan. Ledare som kompletterar varandra behöver 

inte ta alla beslut gemensamt för att utöva delat ledarskap. En av grundstenarna för att 

delat ledarskap ska fungera är att det finns en bra kommunikation mellan ledarna.  
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2. Metod 

I följande kapitel beskrivs det valda tillvägagångssättet som använts för att besvara syftet 

med studien. Här motiveras även de val av metoder som anses relevanta för studien. 

 

2.1 Tillvägagångssätt 

Syftet med studien är att se fördelar och nackdelar med ett delat ledarskap. Studiens 

forskningsdesign består av en fallstudie utförd på avdelningen parkvård inom Liseberg AB. 

Att utföra en fallstudie innebär att koncentrera undersökningen på en eller några få objekt. 

Halvorsen (1992) menar att syftet med en fallstudie inte är att göra några generaliseringar 

utan fallstudien används för att beskriva verkligheten eller hur utvecklingen ser ut i det 

specifika fallet. Denscombe (2000) menar att genom fallstudier fås möjlighet att undersöka 

förhållanden i dess sanna omgivning. Förhållanden kan analyseras noggrannare och fler 

variabler kan undersökas. Denna forskningsmetod gör det även lättare att avgränsa studien 

vilket förenklar arbetssättet. Enligt Johannessen och Tufte (2003) är en fallstudie en kvalitativ 

ansats då tillvägagångssättet består av ett antal djupintervjuer. Syftet med en kvalitativ ansats 

är att skapa en helhetsförståelse samt att skapa en närhet till studieobjektet för att hitta 

meningssamband. Det kan vara en fördel att använda en kvalitativ ansats när objekt som är 

delvis okända ska undersökas eller om studien utförs inom ett område där det inte finns 

mycket forskning. Intervjuaren samlar in kvalitativ data genom att ställa öppna frågor där 

respondenten ges möjlighet att själv formulera svaren, insamlingen sker genom att lyssna och 

observera. En kvalitativ ansats ger en stor flexibilitet och dataanalysen sker genom en 

tolkning av det insamlade materialet. Tolkningen sker även i samband med att data insamlas. 

Resultatet av den empiriska studien kommer att tolkas i mjuka data för att skapa en förståelse 

av studieobjektet. 
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2.2 Undersökningens upplägg 

Fallstudien är gjord utifrån en deduktiv ansats vilket enligt Johannessen och Tufte (2003) 

innebär att teori föregår empiri. En teori är ett generellt påstående om verkligheten medan 

empiri är den data som återspeglar den verklighet som undersöks. Empiri härleds från 

befintlig teori, det vill säga, generella påståenden undersöks med hjälp av empirisk data. I 

studien har en deduktiv ansats använts eftersom empirin utgår från kända teorier och 

modeller. Undersökningen har baserats på ett strategiskt urval då respondenterna är medvetet 

valda av uppsatsförfattarna. Respondenterna i studien har valts på grund av att de anses 

lämpliga för att kunna besvara syftet och frågeställningen. Antalet respondenter har anpassats 

efter vad som ansågs nödvändigt för studien. Vid kvalitativa undersökningar är det viktigare 

att respondenterna är lämpliga för studien än hur många de är till antalet. Respondenternas 

lämplighet är av stor betydelse för validiteten. Alla fyra arbetsledare har intervjuats i och med 

att vi anser det nödvändigt för att få en bättre och tydligare bild av delat ledarskap. Bland 

medarbetarna har ett urval gjorts på grund av att tidsbrist medfört det svårt att intervjua alla. 

Populationen utgjordes av 52 medarbetare som var schemalagda inom parkvård 

sommarsäsongen 2005 och dessa är således studiens målgrupp. På avdelningen finns det även 

20 stycken behovsanställda, dessa är inte relevanta då vår population utgörs av 

heltidsanställda. Anledningen till att de behovsanställda inte är med i populationen är att de 

inte anses arbeta tillräckligt mycket för att kunna ge en rättvis bild av det delade ledarskapet. 

Av populationen har ett strategiskt urval gjorts av fyra personer som anses kunna bidra med 

en trovärdig bild av det delade ledarskapet. Dessa fyra har alla arbetat flera säsonger och har 

därför en lång erfarenhet av ledarskapet på avdelningen. För att få en så rättvis bild som 

möjligt av delat ledarskap har vi valt att studera det både ur ledarnas, medarbetarnas samt 

överordnades perspektiv. 

2.3 Datainsamling  

2.3.1 Intervjuer  

Den kvalitativa intervjuns uppgift är enligt Johannessen och Tufte (2003) att skapa en 

förståelse för det objekt som undersöks genom att ta del av de tillfrågades åsikter. 

Tillvägagångssättet för intervjuerna sker ofta genom att svaren spelas in eller att intervjuaren 

antecknar svaren. Intervjuerna kan var både ostrukturerade och strukturerade. Strukturerade 
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intervjuer innebär att frågorna är fastställda före intervjun men det finns inga färdiga 

svarsalternativ utan frågorna är således öppna. En ostrukturerad intervju innebär att frågorna 

inte är fastställda i förväg och att undersökningen sker informellt. Fördelen med detta är att 

intervjun blir mycket flexibel, nackdelen kan vara att det blir svårare att jämföra 

respondenternas svar. Den mest förekommande intervjun är delvis strukturerad. Denna 

intervjuform innebär att en intervjuguide följs som innehåller teman med de frågor som ska 

tas upp. Intervjuguiden bygger på det som studien ska belysa. En semistrukturerad intervju 

ger en bra balans mellan standardisering och flexibilitet.  

 

Intervjuerna i denna studie är delvis strukturerade och grundas på en intervjuguide med ett 

antal teman som är relevanta för studien. Med hjälp av dessa teman vill vi besvara 

undersökningens syfte. Anledningen till att semistrukturerade intervjuer valts är för att vi på 

så sätt ökar flexibiliteten och kan ställa de följdfrågor som kan uppkomma under intervjun. 

Genom denna form av intervju kan vi även få fram en mer fördjupad information och 

infallsvinklar vi själva inte reflekterat över. De utvalda respondenterna har fritt fått utveckla 

sina svar och detta ger oss en möjlighet att få en mer uttömmande information. Frågorna är 

inriktade på inställningen och attityden till fenomenet delat ledarskap och syftet är således 

inte att utvärdera de enskilda ledarnas kompetens. Vi har därför även uteslutit frågor som 

behandlar respondenternas bakgrund och motivet till att arbeta på Liseberg. 

 

2.3.2 Primär och sekundärdata 

Enligt Halvorssen (1992) kan insamlad data delas upp i sekundärdata och primärdata. 

Sekundärdata kan vara information hämtad från webbplatser, databaser, företagsbroschyrer, 

tidigare forskning samt litteratur. Primärdata är den information som samlas in med hjälp av 

exempelvis intervjuer, enkätundersökningar eller e-post, det vill säga då en sorts dialog förs 

med källan. Genom intervjuer kan en mer grundläggande information ges och svar på 

följdfrågor kan också fås under studiens gång. Denna metod kan också förhindra risken för 

feltolkningar och det ges möjlighet till uppföljning. Vår primärdata består av de utförda 

intervjuerna. Våra sekundärdata består av litteratur, vetenskapliga artiklar samt information 

och undersökningar hämtade från Internet.  
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2.4 Reliabilitet och validitet 

Enligt Johannessen och Tufte (2003) tar validiteten upp hur väl den insamlade datan stämmer 

överens med verkligheten, det vill säga, hur stor giltighet den har. För denna studie är det 

relevant att diskutera yttre validitet. Den yttre validiteten tar bland annat upp om urvalet är 

representativt för populationen. Denna studie är baserad på en fallstudie med ett antal 

personliga intervjuer och det finns inget bortfall. Urvalet får anses representativt eftersom 

samtliga arbetsledare intervjuats. Medarbetarna har valts strategiskt för att få ut så mycket 

information som möjligt från respondenterna. Det är möjligt att resultatet skulle bli mer 

rättvisande om fler medarbetare intervjuats. Respondenterna har valts för att de anses 

lämpliga för studien och för att de representerar avdelningen, därmed ökar validiteten. Syftet 

med en fallstudie är inte att göra några generaliseringar utan endast få en bild av det specifika 

fallet. Detta medför att det är svårt att avgöra om studiens resultat kan överföras på andra 

objekt. För att få en bättre yttre validitet krävs det att fler objekt studeras i fallstudien.  

 

Reliabilitet handlar enligt Johannessen och Tufte (2003) om hur tillförlitliga data är, det vill 

säga, hur väl samma resultat uppnås om forskningen utförs en gång till. Reliabiliteten 

behandlar insamlingen av data, hur data bearbetas och vilka data som används. Både vi som 

utfört studien och de som intervjuats har en förförståelse. Respondenterna, framförallt 

medarbetarna, kan påverkas av personliga relationer med arbetsledarna vilket kan påverka 

informationen. Risken att de personliga relationerna ska påverka resultatet har minskats 

genom att alla respondenter är anonyma. En forskare har alltid förutfattade meningar som kan 

påverka bearbetningen av data och hur den tolkas. Denna aspekt är viktig att ta hänsyn till och 

vara medveten om när studiens reliabilitet ska avgöras.  

 

2.5 Källkritik 

Det material som använts i studien är böcker och vetenskapliga artiklar. Det finns inte mycket 

svensk forskning om delat ledarskap att tillgå. Den litteratur vi använt oss av består till stor 

del av forskning utförd av Marianne Döös och Lena Wilhelmsson. Det är alltid en nackdel att 

basera teori på endast enskilda forskare. Vi anser dock att vi har fått fram relevanta teorier 

utifrån den litteratur vi har studerat genom att vi använt oss av vetenskapliga artiklar som 

stödjer Döös och Wilhelmssons teorier. Det finns alltid en risk med att använda källor på 
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Internet men vi menar att det material vi har hittat på Internet är trovärdigt. Detta anser vi då 

författarna är erkända forskare och att källorna är välkända. Att göra intervjuer är alltid ett 

risktagande i och med att både vi som intervjuar och respondenterna har en förförståelse och 

att det finns en fara att vi som intervjuar påverkar respondenternas svar. Respondenterna har 

själva fått utveckla svaren utan påverkan från de som intervjuade. Enligt Johannessen och 

Tufte (2003) finns det alltid en relation mellan intervjuare och respondent och denna relation 

kommer att påverka den information som kommer fram under intervjun. Även valet av miljö 

och plats kan påverka respondenten men också hur respondenten uppfattar intervjuaren.  
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3. Teori 

I följande kapitel presenteras teorier och modeller relevanta för studien. Kapitlet inleds med 

en kort presentation av tidigare forskning. 

 

3.1 Inledning och tidigare studier 

Delat ledarskap, kommunikation, konflikthantering och effektivt ledarskap är de teorier vi 

anser relevanta för denna studie för att kunna belysa fenomenet delat ledarskap. Det finns inte 

mycket tidigare forskning inom detta område i Sverige. I USA däremot nämns delat ledarskap 

som framtidens ledarskap och det finns en del forskning inom ämnet. Vi har studerat ett antal 

vetenskapliga artiklar inom ämnet som har ökat vår förståelse för delat ledarskap. 

 

Döös och Wilhelmsson (2003) menar i sin avhandling Delat ledarskap- en trend i vardande 

att förändringarna i omgivningen och de allt högre krav som ställs på chefer gör att en annan 

typ av ledarskap är nödvändigt. När det är två eller flera som leder en organisation finns det 

ökad tid och möjlighet till att skapa relationer till medarbetarna. Dessa relationer är 

nödvändiga då denna interaktion och kommunikation ligger till grund för en framgångsrik 

organisation. Författarna skriver att denna form av ledarskap inte är så ny som många tror 

utan att den har praktiserats sedan romartiden.  

 

Gouws (1999) artikel Shared leadership- why it works behandlar de faktorer som leder till ett 

lyckat delat ledarskap. Några av de faktorer Gouws tar upp är en gemensam strävan för att 

uppnå ett mål, en grupp där medlemmar har olika bakgrund och kompetens. 

Gruppmedlemmarna bör ha en ömsesidig respekt för varandra och ha en öppenhet gentemot 

de problem som kan uppstå inom organisationen.  

 

I O´Tooles m fl (2002) artikel When two (or more) heads are better than one: The promise 

and pitfalls of shared leadership beskrivs trenden att makten inom många företag delas av två 

eller flera personer. Detta beror delvis på viljan att göra ledarskapet mindre sårbart och att inte 

bara förlita sig på endast en person. Delat ledarskap kan uppstå i olika former och av olika 
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anledningar och författarna menar att det är svårt för en ensam person att alltid fatta rätt beslut 

och leda en organisation. 

 

Pearce och Manz (2004) menar i sin artikel Shared leadership use hidden assets around you 

att många myter om ett ensamt ledarskap lever kvar och de anser att dessa myter måste 

försvinna. De skriver att delat ledarskap uppkommer när gruppen är engagerade i ledarskapet 

och medbestämmandet är stort. De anser att ledarskapet blir mer stabilt om det delas och att 

ett delat ledarskap kan uppstå både officiellt och inofficiellt.  

 

3.2 Delat ledarskap 

Organisationer är i ständig förändring enligt Döös och Wilhelmsson (2003) och det kan 

underlätta att vara två om beslutsfattande för att kunna stötta varandra, ge råd och för att se 

omvärlden ur flera perspektiv. I och med att många företag har gått från en hierarkisk 

organisation till en platt organisation har chefer på alla nivåer fått fler underordnade. Detta 

kräver mer tid och engagemang av chefer då deras viktigaste uppgift är att skapa förståelse. 

Att ha bra relationer med sina medarbetare samt effektiv kommunikation är därför 

nödvändigt. Döös (2003) menar att ledare som provat delat ledarskap upplever att det ger tid 

och ork att öka effektiviteten i organisationen vilket är positivt för verksamhetens resultat. 

Gouws (1999) skriver att det finns vissa aspekter att ta hänsyn till vid delat ledarskap för att 

det ska bli framgångsrikt. Gruppen som leds bör vara hängiven ett gemensamt mål och bestå 

av medlemmar med olika kompetenser och bakgrund. Det måste också finnas ömsesidig 

respekt inom gruppen.  

 

Döös och Wilhelmsson (2003) menar att många har föreställningen om att en chef är en 

ensam man och att det därför, bland vissa, kan ses som ett misslyckande att dela ledarskapet. 

O´Toole m fl (2002) menar att en organisation som är beroende av endast en ledare är mer 

sårbar om något händer ledaren än en organisation som drivs av flera. En individ kan inte 

heller ensam räcka till och alltid ta de rätta besluten. Därför menar O´Toole mfl (2002) att det 

är effektivare med delat ledarskap. De betonar dock att ett samarbete inte alltid är 

framgångsrikt. Döös och Wilhelmsson (2003) menar att ledarens roll håller på att förändras 

från ett beslutsskapande till ett meningsskapande och detta bidrar till att ledaren måste agera 

på ett nytt sätt. En ledare har tre relationer inom en organisation: uppåt till överordnade, nedåt 
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till underordnade samt åt sidorna. Att praktisera delat ledarskap innebär att ha ytterligare en 

relation, den mellan ledarna. Delat ledarskap kan vara förvirrande både för överordnade och 

underordnade. De överordnade kan tycka att det känns ovant att behöva vända sig till två eller 

flera personer istället för en. För underordnade kan det vara svårt att veta vem som bestämmer 

och till vem frågor ska ställas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt Döös och Wilhelmsson (2003) är det kulturella värderingar som till stor del hindrar 

utvecklingen av delat ledarskap då bilden av företag är starkt förknippat med enskilt 

ledarskap. Döös och Wilhelmsson (2003) menar vidare att det finns allt för många lyckade 

exempel på delat ledarskap för att det ska avfärdas som en icke funktionell form av ledarskap. 

Delat ledarskap kan uppkomma till exempel om två företag slås samman och de nuvarande 

VD:arna delar posten eller om en sittande VD bjuder in någon till att dela makten.  

 

Två delande ledare, relation 
inåt 

Överordnad, relation uppåt 

Underordnad, relation nedåt 

Likvärdiga, relation åt 
sidan Likvärdiga, 

relation åt 
sidan 

Figur 3.2 Modifierad modell över relationer inom delat ledarskap Döös och Wilhelmsson (2003) 
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Döös och Wilhelmsson (2003) presenterar en undersökning om inställningen till delat 

ledarskap bland svenska chefer som utfördes i ett samarbete mellan Ledarna och Temo 2002. 

Undersökningen visade att 64 % av de tillfrågade var positivt inställda till delat ledarskap. 

Undersökningen visade även att chefer på lägre nivåer var mer positivt inställda än chefer på 

högre nivåer.  

 

I undersökningar från 2003 uppgav 78 % att de var positivt inställda till delat ledarskap. Av 

respondenterna angav 56 % att de redan praktiserar någon form av delat ledarskap. Det är 

svårt att få fram exakta siffror på hur utbrett delat ledarskap är då det saknas definitioner av 

delat ledarskap. Delat ledarskap kan uppstå både formellt och informellt inom en organisation 

och ha olika konstellationer. Arbetslivsinstitutet har nyligen genomfört en undersökning om 

chefers inställning till delat ledarskap. Undersökningen visar att 80 % av de tillfrågade är 

positiva till det och att hela 40 % uppger att de utövar ett formellt eller informellt delat 

ledarskap. 5 % av de tillfrågade har ett samledarskap där allt ansvar för personal och 

arbetsuppgifter delas lika.  

 

Döös och Wilhelmsson (2003) menar att delat ledarskap kan uppstå i fyra olika varianter men 

forskningen har främst inriktats på samledarskap. Även denna studie är inriktad på 

samledarskap som innebär att beslut tas gemensamt och att ansvaret delas. Kommunikation 

och förståelse för varandra är viktiga byggstenar för ett lyckat samledarskap. Pearce och 

Manz (2004) menar att delat ledarskap har större chans att bli framgångsrikt när 

medlemmarna i ett team är engagerade i ledarskapet. Delat ledarskap kan uppstå både bland 

informella och formella ledare. Delat ledarskap upplevs ofta som stabilt och är framförallt en 

fördel inom kunskapsbaserade yrken där det är en fördel att kunna ta del av flera personers 

kunskap. 

3.3 Kommunikation 

Maltén (1998) menar att kommunikation är livsviktigt och att människor kommunicerar för 

att förmedla och motta information, få utlopp för känslor, uttrycka behov och för att känna 

uppskattning. Kommunikation är ett utbyte av budskap som kan tolkas olika av sändare och 

mottagare. Budskapet kan missuppfattas på grund av störningar i sändningen och kan därför 

tolkas fel av mottagaren. Största delen av kommunikationen sker ej verbalt utan med hjälp av 
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kroppsspråk. Även betoning, tonläge och röststyrka har stor betydelse för hur budskapet 

uppfattas.   

 

Bass (1990 i Hughes m fl 2002) definierar effektiv kommunikation som att en individ 

förmedlar ett budskap och samtidigt är säker på att mottagaren har förstått budskapet korrekt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budskapet förmedlar det som ska uppnås. Syftet ska vara tydligt och det är viktigt att det är 

rätt person som mottar budskapet.  

Uttryck är det medium som används för att förmedla budskapet. Uttrycket är både verbalt och 

icke-verbalt och fokuserar på det viktigaste med budskapet. 

Mottagning är det som ses och hörs. Störs budskapet av något kan informationen förvrängas. 

Tolkning innebär att ta reda på om mottagaren förstod budskapet. 

Feedback innebär att försäkra sig om att mottagaren uppfattade budskapet som det var tänkt 

att det skulle uppfattas.  

 

Högström m fl (1999) menar att framförallt kommunikationen med den närmaste chefen och 

arbetskamraterna är viktig då intresset för budskapet avtar med det fysiska avståndet. 

Högström m fl (1999) anser att det är chefens uppgift att se till att kommunikationen fungerar 

inom organisationen. Kommunikation bör behandlas på samma sätt som till exempel 

ekonomistyrning i och med att kommunikation kan vara ett minst lika viktigt styrmedel som 

ekonomin inom företaget. Många företag har en traditionell syn på kommunikation, att den 

Budskap Uttryck Mottagning Tolkning 

Feedback 

Nytt budskap 

Figur 3.3 Modifierad modell ur Leadership Enhancing the Lessons of Experience Hughes m fl (2002) 
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sprids från ledningen och vertikalt ner i företaget. I verkligheten kan dock 90 % av 

kommunikationen inom ett företag ske horisontellt.  

 

Kommunikation tas ofta för given och enligt Högström m fl (1999) antas det ofta att en chef 

är bra på att kommunicera. Medarbetare i dagens organisationer tar mer ansvar och chefer 

delegerar mer uppgifter. Detta medför att chefens viktigaste kommunikationsuppgift oftast är 

att ge information till medarbetarna. Samt att försäkra sig om att medarbetarna förstår 

innebörden av informationen. Chefens kommunikationsansvar omfattar; 

 

• Att se till att medarbetarna vet vad de ska göra, beskriva mål och planer. 

• Att motivera dem att utföra arbetsuppgifterna. 

• Att kompetensutveckla och visa goda exempel. 

• Att se till att medarbetarna gör det de ska, kontrollera och belöna.  

 

Maltén (1998) menar att för att uppnå effektivt ledarskap krävs det kommunikation med 

medarbetare för att klargöra mål och syfte med arbetsuppgifterna. Hughes m fl (2002) skriver 

att en ledare kan försäkra sig om att budskapet gått fram till medarbetarna genom att 

praktisera tvåvägs-kommunikation och uppmärksamma deras känslomässiga svar.  Detta kan 

göras genom att bland annat ge feedback. Oftast tror dock ledaren själv mer på att det sker 

tvåvägs-kommunikation med medarbetaren än vad medarbetaren uppfattar. En ledare kan 

också se om en person uppfattat meddelandet korrekt genom kroppsspråk och på vad den 

säger. Kommunikationsprocessen består inte bara av att sända ett budskap utan det handlar 

också om att lyssna och ta emot ett budskap. Mycket av den information en ledare har 

kommer av att lyssna och observera. Att lyssna på andra är därför minst lika viktigt som att 

tala själv. Det handlar dock inte bara om att lyssna utan om att lyssna aktivt. En passiv 

lyssnare försöker inte att förstå vad den som pratar säger utan tänker mer på vad den själv ska 

säga och avbryter gärna. En aktiv lyssnare använder sig av ett icke-verbalt beteendemönster, 

avbryter inte den som pratar, försöker sätta egna ord på vad den som framför budskapet säger 

samt försöker tyda sändarens icke-verbala signaler. Att vara en aktiv lyssnare är också ett sätt 

för mottagaren av budskapet att visa att den respekterar sändaren.  
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3.4 Konflikthantering 

Maltén (1998 s. 145) definierar konflikt som ”en konflikt uppstår vid en sammanstötning, en 

kollision eller annan oförenlighet mellan mål, intressen, synsätt, värderingar, grundläggande 

behov eller personlig stil.” Medarbetare och chefer kan ha olika syn på organisationens syfte 

och mål och detta kan leda till konflikter. Att kunna hantera konflikter på ett bra sätt är en 

viktig faktor för att uppnå effektivt ledarskap. Många människor förtränger konflikter 

eftersom de anses obehagliga, men det gäller att ta tag i konflikter då en miljö full av 

konflikter minskar effektiviteten och bidrar till dålig stämning. Hughes m fl (2002) menar att 

den största anledningen till att konflikter uppstår är bristande kommunikation vilket kan bidra 

till missförstånd. Hur svår en konflikt är att lösa beror på hur stor fråga konflikten handlar om 

och hur engagerade de drabbade individerna är i att lösa konflikten. Ett visst mått av 

konflikter kan vara bra. När olika värderingar och åsikter ställs mot varandra kan det gynna 

den personliga utvecklingen. 

 

Hughes m fl (2002) tar upp fem olika strategier för att lösa en konflikt; 

 

• Att den ena sidan av konflikten vinner på bekostnad av att den andra förlorar. 

• Att den ena sidan ger sig utan att ha försökt nå sitt eget mål. 

• En kompromiss, båda sidor måste ge upp något för att få något. Båda sidor blir delvis 

nöjda. 

• Ett försök att tillfredställa båda sidorna fullständigt. 

• Att ingen av sidorna får igenom sina krav. 

  

3.5 Hur ett effektivt ledarskap mäts  

Enligt Hughes m fl (2002) är en effektiv ledare en ledare som skapar en miljö där medarbetare 

känner sig uppskattade och där alla arbetar mot ett gemensamt mål. Medarbetarna bör få 

möjligheten att arbeta i en kreativ omgivning som ökar deras personliga utveckling. Bra 

ledare måste tillåta sina medarbetare att misslyckas och vara lyhörd för deras önskemål. 

Hänsyn bör tas till att alla medarbetare är olika avseende personlighet, värderingar och 

kunskap. Dessa olikheter bör tillvaratas för att få ut mesta möjliga kompetens. En av de 

viktigaste faktorerna för lyckat ledarskap är medbestämmande.  
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När en person anställs som ledare är det svårt att hitta en ledare som alla tycker är bra 

eftersom uppfattningen om vad en bra ledare är, är subjektiv. Det kan ofta vara avgörande för 

ett företag att ha bra ledare som på ett effektivt sätt leder medarbetare för att uppnå ett positivt 

resultat. Det finns flera metoder för att mäta effektiviteten av ett ledarskap. De tre vanligaste 

är att låta överordnade, medarbetare eller resultatet utvärdera effektiviteten av ledarskapet. 

Alla tre synvinklar kan utgöra en grund för att mäta effektiviteten och alla tre har sina för- och 

nackdelar. Att utvärdera resultatet kan innebära att titta på försäljningssiffror och 

vinstmarginal. Dock kan resultatet vara missvisande för att det kan påverkas av 

omgivningsfaktorer som ledaren inte råder över. Det är av betydelse att ta hänsyn till ledarens 

inflytande över vissa enskilda processer inom företaget, om utvärderingen av ledarens 

effektivitet grundas på resultatet. När en ledare utvärderas av överordnade kan de titta på 

faktorer som ledarens kommunikationsförmåga och administrativa kunskaper. Hänsyn tas 

både till den uppnådda prestationen men även till tillvägagångssättet. Risken med denna 

bedömningsmetod är att de överordnade inte är helt insatta i allt det arbete ledaren utför samt 

att bedömningen kan bli partisk på grund av personliga åsikter. Även deras rädsla för 

konflikter kan spela in. När medarbetare ska utvärdera ledarens effektivitet och prestation kan 

det vara en fördel att de är många till antalet och arbetar nära ledaren. De har därför den bästa 

positionen för att kunna bedöma ledarens arbete. Dock kan även här personliga åsikter spela 

in samt att medarbetare kan vara både motiverade och omotiverade till sitt arbete. Detta kan 

leda till att de ger ledaren ett sämre omdöme än vad ledaren förtjänar. En medarbetare som 

uppfattar sin ledare som snäll kan ge ett högt omdöme som inte behöver betyda att ledaren är 

effektiv. En auktoritär ledare kan få ett sämre betyg om medarbetarna uppfattar ledarens 

arbetsmetoder som dåliga även när företagets resultat är positiva. Det bästa sättet för att få en 

rättvis bedömning av ledarens effektivitet som möjligt är att ta hänsyn till alla tre aspekterna. 
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3.6 Teoretisk syntes 

Studiens problemformulering är: Hur effektivt upplevs ett delat ledarskap? Delat ledarskap 

kan vara ett framgångsrikt alternativ då den alltmer komplexa omgivningen ställer högre krav. 

Teorierna säger att för att ett delat ledarskap ska bli framgångsrikt krävs det bra 

kommunikation där respekt och lyhördhet är viktiga komponenter. Konflikter bör lösas på ett 

sätt att det tillgodoser alla inblandade. Ett delat ledarskap har större möjlighet att bli 

framgångsrikt om ledarna får vara delaktiga i att välja sin partner samt att det finns stöd från 

ledningen. Nedan har vi sammanställt de teorier som använts i undersökningen i en figur, för 

att kunna besvara problemet. Teorierna visar hur ett effektivt delat ledarskap nås där ledorden 

är kommunikation, medbestämmande, ansvar och bra konflikthantering. Genom intervjuer 

jämförs sedan verkligheten med teori för att se hur det ser ut i realiteten. 

Hur effektivt 
upplevs delat 
ledarskap 

Hur 
verkligheten 
ser ut 

Framgångsrikt 
ledarskap 
genom delat 
ledarskap 

Skillnad mellan 
verklighet och 

idealet 

Intervjuer 

Effektiv 
kommuni- 
kation 

Delat ansvar 

Medbestämmande 

 Bra konflikthantering 

Fig. 3.6 Sammanställning av undersökningens problem 
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3.7 Teoretisk referensram 

För att kunna besvara syftet med studien presenteras nedan de teorier som anses relevanta och 

som ligger till grund för den empiriska undersökningen. Figuren visar vilka 

användningsområden teorierna har och referensramen grundas på studiens teorier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delat ledarskap 
Visar fördelar 
och nackdelar 

med delat 
ledarskap i 
företaget

Kommunikation Visar hur 
kommunika-
tionen ser ut i 

företaget 

Konflikt-
hantering 

Visar hur 
konflikter  

uppstår och hur 
de kan hanteras i 

företaget 

Hur effektivt 
ledarskap mäts 

Visar hur 
effektivt 

ledarskapet är  

Teori Mål med teori

Fig 3.7 Vår referensram av vald teori 
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Teorin om delat ledarskap ger svar på vad delat ledarskap är och de bakomliggande orsakerna 

till varför företag använder sig av detta. Det är inte enbart av intresse att se på företagets 

ledningsstrategi utan även titta på orsakerna till varför delat ledarskap valts. Denna teori är 

omfattande för att ge läsaren en förförståelse om vad delat ledarskap är. Därför kommer 

endast relevanta avsnitt att behandlas analytiskt. Det finns olika typer av delat ledarskap, 

denna studie är dock inriktad på samledarskap då det är denna form av ledarskap som utövas 

på det undersökta företaget.  

 

Ett av de största problemen med ledarskap, och framförallt med delat ledarskap, är bristande 

kommunikation. Företaget kommer därför troligtvis att ha brister i sin. 

Kommunikationsavsnittet visar hur företaget kan undvika problem och vad som är viktigt att 

tänka på för att skapa bra kommunikation.  

 

Konflikter uppstår ofta när flera personer ska vara med och bestämma och fatta beslut. I ett 

företag med delat ledarskap kan detta bli ett problem. Inte bara hur konflikter hanteras 

cheferna emellan utan även hur dessa hanteras gentemot medarbetarna. Teorin visar vilka 

möjligheter det finns för att kunna lösa konflikter på ett bra sätt.  

 

Teorin om effektivt ledarskap belyser problemen med att mäta effektiviteten av ett ledarskap. 

Denna teori är relevant i och med att en ledare kan anses effektiv beroende på vem som 

tillfrågas. Resultat och medarbetare i företaget kan ge olika syn på ledarnas effektivitet. 

Denna studie kommer att fokusera på hur ledarskapet upplevs av medarbetarna, ledarna och 

även av överordnad. Företagets resultat är därför inte relevant för studien.   
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4. Empiri 

I följande kapitel presenteras undersökningsobjektet och resultat från intervjuer som 

redovisas i tabellform. Fullständig sammanställning av intervjuerna finns i bilaga 4. 

Intervjufrågorna återfinns i bilaga 1 till 3. 

 

Nöjesparken Liseberg öppnades 1923 och är ett kommunalt bolag som ägs av Göteborgs stad. 

I parken finns både attraktioner, souvenirer och restauranger (www.liseberg.se). I hela 

Lisebergskoncernen arbetar 340 helårsanställda och cirka 2000 säsongsanställda. De flesta 

säsongsanställda arbetar i parken men i koncernen ingår även bland annat ett hotell och en 

campingplats. Parken besöks årligen av drygt tre miljoner gäster och är öppen från april till 

oktober och i november till december då det finns en julmarknad (personalavdelningen 

Liseberg AB).  

 

Avdelningen som denna studie inriktats på heter parkvård och har ansvar för renhållningen av 

parken. Den drivs av en områdeschef med fyra arbetsledare som sköter den dagliga 

verksamheten och har den huvudsakliga kontakten med medarbetarna. Två av arbetsledarna är 

anställda under hela säsongen och har ansvar för planeringen inför säsongen. De två andra 

arbetsledarna arbetar under högsäsong från juni till augusti. På avdelningen arbetar 76 

personer, fyra arbetsledare, 52 schemalagda medarbetare samt 20 stycken som är 

extraanställda (områdeschef parkvård).  

 

4.1 Sammanställning av intervjuer 

I tabellen nedan visas en sammanställning av intervjusvaren. Kolumnerna representerar svar 

från områdeschef, arbetsledare och medarbetare. Raderna representerar de teman som 

intervjuguiden baseras på. Arbetsledarna har haft sina positioner i sex, fyra, tre respektive en 

säsong. Medarbetarna har arbetat under fyra, tre eller två säsonger.  
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 Områdeschef Arbetsledare Medarbetare 

Fördelar Alla arbetsledare  
måste ta samma  
ansvar. Ledningen 
blir mindre sårbar.  
Kontinuiteten ökar. 

Saker kan ses ur olika 
perspektiv. Tryggheten 
ökar och ledarna 
stöttar varandra. 
Arbetsbelastningen 
minskar. 

Ger bättre lösningar. Mer 
tid ges till medarbetare 
och de personliga  
relationerna ökar. 

Nackdelar Brister i 
informationen. Endast 
liten möjlighet till 
befordran. 

Problem i kommu- 
nikationen. Oense om  
arbetsutförandet. Förvir- 
rande för medarbetarna. 

Får dubbla budskap. 
Problem i 
kommunikationen. 

Kommu- 
nikation 

Kommunikationen  
till arbetsledarna  
fungerar bra. 

Fungerar bra till 
områdeschefen. Sämre  
mellan arbetsledarna.  
Medarbetarna får ofta  
dubbla budskap.  

Upplevs dålig mellan 
arbetsledarna. Alltför 
personliga relationer, 
minskar det kritiska 
granskandet. 

Konflikter Handlar om arbets- 
moral och att passa  
tider. Löses i första 
hand av arbetsledarna. 

Handlar om brister i 
kommunikationen och  
ojämnt ansvarstagande.  
De löses genom  
kommunikation. 

Handlar om arbetsmoral, 
att passa tider och 
missförstånd. Konflikter 
undviks för att inte 
förstöra stämningen. 

Ansvars- 
fördelning 

Arbetsledarna har  
samma ansvar. Den  
som arbetat längst 
tar ofta större plats  
och ansvar. 

De har samma ansvar,  
men fördelningen är  
dock skev. Vissa  
arbetsledare tar på sig 
mer ansvar än andra.  

Arbetsledarna tar inte 
samma ansvar. 

Medbes-
tämmande 

Arbetsledarna har  
totalt 
medbestämmande  
vilket är  
mycket viktigt. 
 

Stora möjligheter att  
påverka sin situation.  
Upplever det väldigt  
viktigt och utvecklande. 
Medarbetarna har inte 
stort medbestämmande. 

Värdesätts högt. Delade 
meningar om hur mycket 
medbestämmande de har. 

Effektivt 
ledarskap 

Kunna ta egna  
beslut och stå 
för konsekvenserna.  
Ta del av med- 
arbetarnas resurser. 

Bygger på 
kommunikation. 
Ledaren ska vara en del av 
gruppen och skapa bra 
gemenskap.  

Öppen kommunikation. 
Klara arbetsuppgifter. 
Konsekvent ledarskap. 

Delat  
ledarskap 
på 
avdel-
ningen 

Fungerar i stort  
sett bra. Arbets- 
ledarna hämmas  
dock av regler och  
kultur i företaget. 

De har delade meningar 
om effektiviteten. 

Mer roligt än effektivt. 
Relationer prioriteras 
framför arbetsuppgifter. 
Bristande kommunikation, 
ej enade ledare. 

Tabell 4.1 Sammanställning av intervjuer 
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5. Analys  

I följande kapitel analyseras det insamlade materialet från intervjuerna. Analysen sker utifrån 

tidigare presenterade teorier och modeller.  

 

5.1 Fördelar och nackdelar med delat ledarskap 

Enligt Döös och Wilhelmsson (2003) är gemensamt beslutstagande och bra kommunikation 

nyckelfaktorerna för effektivt delat ledarskap. Det kan underlätta att vara två eller flera om 

beslutsfattandet för att se omvärlden ur flera perspektiv. Det medför även en social fördel att 

vara flera.  

 

• En av fördelarna med delat ledarskap är att ledarna lär sig att samarbeta. Detta 

samarbete blir ibland lidande på grund av bristande kommunikation.  

• När ledarna rekryteras läggs stor vikt vid att värderingar ska vara lika men att 

arbetssättet kan skilja sig åt.  

• Arbetsledarna upplever att fördelarna med ett delat ledarskap är att saker ses ur flera 

perspektiv. Det ger ökad trygghet då beslut fattas genom diskussioner.  

• Medarbetarna anser att fördelarna med delat ledarskap är att fler kan vara med och 

fatta beslut vilket oftast leder till bättre lösningar. Mer tid kan också ges till 

medarbetarna och stressen minskar hos arbetsledarna. 

. 

Enligt Döös och Wilhelmsson (2003) är en stor anledning till att det delade ledarskapet 

misslyckas att de som delar ledarskapet inte själva har valt varandra. 

 

• Kommunikationen blir ofta sämre eftersom det är fler som ska kommunicera. 

Nackdelarna är att medarbetarna ofta mottar dubbla budskap eftersom ledarna ibland 

har olika åsikter och dålig kommunikation sinsemellan.   

• Alla arbetsledare utom en känner sig inte delaktiga i rekryteringen av nya arbetsledare. 

De övriga anser att det endast är den arbetsledare som varit anställd längst som 

tillsammans med områdeschefen tar beslut om vem som ska anställas.  
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5.2 Effektiv kommunikation 

Bass (1990 i Hughes m fl 2002) menar att en ledares kommunikationsförmåga kan kopplas 

samman med medarbetarnas tillfredställelse. Enligt Döös och Wilhelmsson (2003) har en 

enskild ledare tre relationer, uppåt, nedåt och åt sidorna. I ett delat ledarskap finns ytterligare 

en relation, den mellan ledarna. Detta medför att kommunikationen måste ske i ytterligare en 

relation. Maltén (1998) anser att det krävs bra kommunikation med medarbetare för att 

klargöra mål och syften med arbetsuppgifterna. Döös och Wilhelmsson (2003) menar att ett 

delat ledarskap kan vara förvirrande både för överordnade och underordnade. För 

underordnade kan det vara svårt att veta vem som bestämmer och till vem frågor ska ställas.  

 

• Områdeschefen tycker att kommunikationen mellan honom och arbetsledarna fungerar 

bra. Arbetsledarna håller med om detta men anser att viss information endast når en av 

dem när den borde nå alla.  

• Kommunikationen mellan arbetsledarna fungerar både bra och dåligt. Alla tar inte på 

sig ansvaret att meddela de övriga arbetsledarna vad som hänt under dagen.  

• Medarbetarna tycker att kommunikationen mellan arbetsledarna fungerar relativt 

dåligt och att de nås av dubbla budskap.  

• Både medarbetarna och arbetsledarna upplever att kommunikationen kan bli alltför 

personlig vilket medför att medarbetarna känner att det kan vara svårt att kritisera 

arbetsledarna.  

 

5.3 Bra konfliktlösning 

Maltén (1998) menar att medarbetare och chefer kan ha olika syn på organisationens regler 

och att detta kan leda till konflikter. Hughes m fl (2002) menar att de flesta konflikter beror på 

bristande kommunikation. Maltén (1998) anser att en viktig faktor i ett effektivt ledarskap är 

att kunna hantera konflikter på ett bra sätt. Många människor förtränger konflikter då de anses 

obehagliga. Men en miljö full av konflikter minskar effektiviteten och kan på sikt bidra till 

dålig stämning.  

 



 
Delat ledarskap 

En fallstudie av delat ledarskap inom Liseberg AB 
 

 26

• Områdeschefen och medarbetarna anser att många konflikter som uppstår beror på 

olika syn på arbetsmoral och vikten av att passa tider. Arbetsledarna däremot anser att 

de flesta konflikterna uppstår på grund av dålig kommunikation.  

• Personalen på avdelningen har olika värderingar och en del konflikter uppstår på 

grund av skämt som gått för långt. En av medarbetarna uppger att konflikter undviks 

för att inte förstöra den goda stämningen eller för att kritik inte vågas ge till 

arbetsledarna.   

• Konflikterna på avdelningen löses i samband med att konflikten uppstår och med hjälp 

av kommunikation.  

5.4 Delat ansvar 

En av fördelarna med delat ledarskap är enligt Döös och Wilhelmsson (2003) att ansvaret 

delas och mer tid kan ges till medarbetare.  

 

• Enligt områdeschefen har arbetsledarna samma ansvarsområden, han menar dock att 

den arbetsledare som varit anställd längst tenderar att ta mycket plats och ansvar.  

• Arbetsledarna själva anser att de ska ha samma ansvar men de menar samtidigt att 

vissa känner sig tvingade att ta mer ansvar eftersom andra inte gör det.  

• Två av medarbetarna anser att arbetsledarna har samma ansvar men att vissa tar mer 

ansvar än andra. De andra har uppfattningen att den arbetsledare som varit anställd 

längst har ett övergripande ansvar för administrativa uppgifter medan ansvaret för den 

dagliga driften delas.  

• Medarbetarna anser att mer tid ges till dem eftersom flera ledare delar på ansvar och 

arbetsuppgifter. 

5.5 Medbestämmande 

För att få tillfredställda medarbetare är det enligt Hughes m fl (2002) viktigt att medarbetarna 

känner sig delaktiga i beslutstagandet, att de får möjligheten att påverka sin situation och att 

de får stimulerande arbetsuppgifter. En bra ledare måste vara lyhörd för medarbetarnas 

önskemål.   
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• Enligt områdeschefen och arbetsledarna själva kan de helt och hållet påverka sin 

arbetssituation. Inom avdelningen värdesätts medbestämmandet mycket högt. Det 

anses vara utvecklande, ökar engagemanget och skapar bra gruppkänsla. 

Områdeschefen anser att avdelningen inte skulle fungera utan detta.  

• Både bland arbetsledarna och bland medarbetarna är det delade meningar om hur 

mycket medbestämmande medarbetarna har. Vissa upplever att arbetsledarna tar sig 

tid att lyssna på medarbetarnas åsikter men det blir sällan något resultat av deras 

önskemål. Arbetsledarna kan ibland förbise önskemål som de uppfattar som oviktiga 

men som betyder mycket för medarbetarna.  

• Medarbetarna anser att de kan påverka sin arbetssituation ganska mycket medan 

arbetsledarna har olika syn på hur mycket medbestämmande medarbetarna har.  

5.6 Effektivt delat ledarskap 

Hughes m fl (2002) menar att en effektiv ledare skapar en miljö där medarbetare känner sig 

uppskattade och arbetar mot gemensamma mål. Maltén (1998) anser att bra kommunikation 

skapar effektivt ledarskap.  

 

• De tillfrågade är alla överens om att effektivt ledarskap bland annat bygger på att ha 

välplanerad struktur med klara och tydliga mål.  

• Enligt arbetsledarna själva har en ledare ansvar för att skapa en grupp som fungerar 

både arbetsmässigt och socialt. De anser även att ledaren ska vara en i gruppen.  

• Medarbetarna tycker att ett effektivt ledarskap bygger på ömsesidig respekt och 

professionalitet. Det är även viktigt att ledarna är konsekventa i sitt handlande.  

• Det råder skilda meningar på avdelningen om det delade ledarskapet är effektivt eller 

inte. Områdeschefen tycker att ledarskapet är både bra och dåligt. Han menar att 

ledarna har en bra inställning till sitt arbete men att deras kvalifikationer hämmas av 

regler, värderingar och kultur inom företaget.  

• Arbetsledarna själva anser att det är effektivt i viss mån. En orsak till att det är mindre 

effektivt är att arbetsledarna inte tar samma ansvar eller visar lika stort engagemang. 

De tar också olika roller, den som har varit anställd längst försöker vara lagkapten 

istället för lagmedlem.  
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• Medarbetarna upplever att det delade ledarskapet är mer roligt än effektivt. Arbetet 

fokuseras mer på de personliga relationerna än på arbetsuppgifterna. De anser också 

att ledarna har brister i kommunikationen och att de inte är eniga. 



 
Delat ledarskap 

En fallstudie av delat ledarskap inom Liseberg AB 
 

 29

6. Resultat 

I följande kapitel presenteras studiens resultat som besvarar syftet. 

 

Uppsatsens syfte är att med hjälp av en fallstudie ta reda på fördelar och nackdelar med ett 

delat ledarskap ur ledarnas, överordnade samt medarbetarnas perspektiv. Det kan vara svårt 

att generalisera från en enstaka fallstudie och det är inte vår avsikt att dra några entydiga 

slutsatser om delat ledarskap utan istället skapa en idé eller en bild av hur det kan se ut i 

verkligheten. Studien har visat att de fördelar och nackdelar som upplevs från de tre olika 

perspektiven är följande: 

Överordnad 

Fördelarna med delat ledarskap är att ledningen blir mindre sårbar och att kontinuiteten ökar. 

Det är också en fördel att alla ledare måste ta samma ansvar. Ledarna måste lära sig att 

samarbeta och att planera. Det delade ledarskapet kan även medföra en plattare organisation.    

Nackdelarna är att det kan brista i information och uppdateringar.  

Ledare 

Fördelarna med delat ledarskap är att ledarna samarbetar och får en ökad trygghet när beslut 

diskuteras fram. Eftersom uppgifter delas upp kan arbetsbelastningen minska för ledarna och 

mer tid kan ges till medarbetarna. Att vara flera som delar ledarskapet ökar den sociala 

kontakten. 

Problem i kommunikationen är en nackdel med delat ledarskap och konflikter uppstår ofta på 

grund av detta. Arbetsfördelningen och ansvarsfördelningen kan bli skev och ledarna kan vara 

oense om arbetsutförandet då de kan ha olika ledarstilar. En annan nackdel är att alla ledare i 

det delade ledarskapet får stå till svars för de andras beslut och handlingar.  

Medarbetare 

Medarbetare upplever att fördelarna med delat ledarskap är att bättre beslut tas då fler är med 

och bestämmer. Eftersom det finns flera perspektiv att se saker ur blir ledarskapet mindre 

trångsynt. Genom att de är flera som delar på ledarskapet kan mer tid ges till medarbetarna 

och de personliga relationerna kan därför förbättras.  



 
Delat ledarskap 

En fallstudie av delat ledarskap inom Liseberg AB 
 

 30

En av nackdelarna är att medarbetarna ofta nås av dubbla budskap vilket skapar förvirring. 

Problem kan uppstå om ledarna har olika åsikter, värderingar och mål eller om de saknar bra 

kommunikation.   
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7. Diskussion 

I följande kapitel presenteras diskussion och slutsats för att besvara frågeställningen som 

lyder: Hur effektivt upplevs ett delat ledarskap? I kapitlet finns även kritik till studien samt 

förslag på framtida forskning. 

 

Vi kan se att en av de stora fördelarna med delat ledarskap är att fler perspektiv ges vid 

beslutsfattande. De beslut som fattas kan bli bättre genom att lösningar diskuteras fram. Vi 

kan också urskilja att den största faktorn till ett mindre lyckat delat ledarskap är brister i 

kommunikationen mellan ledare och till medarbetarna. Eftersom det är flera som ska dela 

ansvaret för alla arbetsuppgifter uppstår det konflikter. Detta beror ofta på att ledarna inte har 

kommunicerat med varandra och klargjort vem som ska göra vad och vad som är gjort. Om 

inte alla ledare i ett delat ledarskap får vara delaktiga i rekryteringen av nya ledare kan detta 

vara en nackdel. Vi tror att det medför att samarbetet kan bli sämre när de inte har möjlighet 

att välja medarbetare som passar både personlighetsmässigt och arbetsmässigt. Att hitta ledare 

som delar värderingar är ofta önskvärt men vi tror att det kan vara en nackdel och skapa ett 

alltför starkt grupptänkande. Risken finns att andras åsikter inte släpps in på grund av rädslan 

för att förstöra den goda sammanhållningen.  

 

Vi anser att budskapet kan förvrängas och störas av personliga åsikter, av den relation, som 

finns mellan mottagaren och sändaren. En av anledningarna till att ledare i ett delat ledarskap 

inte alltid trivs bra med varandra tror vi är att de inte kommunicerar tillräckligt med varandra. 

I och med att det är flera som ska ge information till medarbetarna tror vi att dubbla budskap 

ofta uppstår om ledarna inte har en bra kommunikation mellan varandra. För att inte skapa en 

förvirring bland medarbetarna måste ledarna i ett delat ledarskap vara eniga om den 

information som ges samt att förmedla den på samma sätt. Eftersom det i ett delat ledarskap 

är flera som delar ledarskapet finns mer tid att skapa bra relationer med medarbetarna. Vi tror 

att detta kan vara både en fördel och en nackdel. Fördelen kan vara att medarbetarna kan ha 

lättare att prata om personliga problem med ledarna. Nackdelen kan vara att det blir svårare 

att kritisera någon som du har en bra personlig relation med. Vi menar även att det är viktigt 

för både medarbetare och ledare att inse vikten av en tvåvägs-kommunikation. Detta minskar 

risken för missförstånd och förvirring. Alla måste försäkra sig om att informationen togs emot 
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och förstods på rätt sätt. Kommunikationen mellan ledare i ett delat ledarskap skulle kunna 

förbättras om alla anstränger sig att informera varandra om dagens händelser och är enade i 

sitt arbetssätt. Det blir förvirrande för medarbetarna om ledarna inte är konsekventa i sin 

bestraffning och inte agerar på samma sätt. Enligt oss är det extra viktigt att vara konsekvent i 

ett delat ledarskap. 

 

Vi tror att det är bra med en miljö där konflikter tas upp för att skapa en utvecklande 

arbetsplats. Konflikter som inte löses leder i längden till ett missnöje. I ett delat ledarskap 

finns det en relation mellan ledarna. Om denna relation är stark kan arbetet hämmas och 

effektiviteten minska. Detta kan bidra till att konflikter undviks och att personalen istället går 

bakom ryggen på varandra. Många konflikter beror på dålig kommunikation och dessa skulle 

kunna undvikas om ledare förbättrade sin kommunikation. Vi tror att personliga relationer 

kan minska det kritiska granskandet. Istället tas större hänsyn till att den goda stämningen ska 

behållas och att lösningar av konflikter undviks. Det bästa sättet att lösa en konflikt är genom 

kommunikation och för ledarna i ett delat ledarskap blir det en trygghet att ha varandra som 

stöd i tunga konflikter.  

 

I ett samledarskap är tanken att ansvaret ska delas helt och hållet mellan ledarna och detta är 

viktigt för att kunna skapa ett effektivt ledarskap. Vi anser att det i och med ett delat ledarskap 

finns en bra möjlighet att fördela arbetsuppgifterna på ett sätt där ingen behöver göra alla de 

tunga, svåra arbetsuppgifterna ensam. Vi tror att ett ojämnt ansvarstagande kan leda till 

konflikter mellan ledarna och förvirring bland medarbetarna. De kan uppfatta det som att en 

är mer ledare än de andra. Det enda sättet att lösa detta problem är att alla i ett delat ledarskap 

måste inse vikten av att ta ansvar.  

 

Att ha medbestämmande värderas högt och ger tillfredställda medarbetare. Det är viktigt för 

ledarna att inse vikten av att ta del av medarbetarnas åsikter. Om medarbetarna har ett stort 

medbestämmande känner de sig uppskattade och detta leder till att kreativiteten och 

engagemanget ökar. Vi tror att för att öka effektiviteten i det delade ledarskapet är 

medbestämmande en viktig faktor. Vi menar att det är viktigt att ta hänsyn till medarbetarnas 

idéer så att de känner sig delaktiga och blir positivt inställda till ledarskapet.  
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För att ett delat ledarskap ska bli effektivt krävs det en bra kommunikation och klara 

ansvarsområden. Det är även nödvändigt att alla ledare i ett delat ledarskap har möjlighet att 

påverka rekryteringen.   

 

7.1 Slutsats 

Problemformuleringen för denna studie är: Hur effektivt upplevs ett delat ledarskap? Studien 

har visat att ett delat ledarskap leder till minskad arbetsbelastning, ger mer tid åt medarbetarna 

och bättre lösningar på problem. För att ett delat ledarskap ska upplevas effektivt måste dock 

vissa kriterier uppfyllas. Bra kommunikation mellan ledarna är grundläggande för att 

ledarskapet ska bli effektivt. Även jämn ansvarsfördelning och att ledarna har möjlighet att 

välja vilka som ska ingå i det delade ledarskapet är av yttersta vikt. Dessa kriterier uppfylls 

inte alltid och ett delat ledarskap kan då upplevas ineffektivt och förvirrande för medarbetarna 

som nås av dubbla budskap. 

 

Fallstudien visar klara skillnader i hur effektivt ett delat ledarskap upplevs av överordnad, 

ledare och medarbetare. Medarbetarna var de som ansåg att det delade ledarskapet var minst 

effektivt och att problemen till största del berodde på bristande kommunikation. Överordnad 

var den som var mest positiv till arbetsformen dels för att ansvaret fördelades. Ledarna är 

oense om hur effektivt det delade ledarskapet är. De är dock eniga om att effektiviteten 

minskas på grund av att deras personligheter inte fungerar tillsammans. Hur effektivt det 

delade ledarskapet upplevs skiljer sig alltså mellan respondenterna. Det är inga av de 

tillfrågade som är totalt missnöjda eller fullständigt nöjda med det delade ledarskapet. I 

dagsläget upplevs inte det delade ledarskapet som effektivt men vi anser att om ovanstående 

kriterier uppfylls är ett delat ledarskap effektivt.  

 

Det är svårt att efter denna fallstudie dra några slutsatser om hur effektivt ett delat ledarskap 

upplevs eftersom det upplevs olika av de tillfrågade. Vi har dock hittat de faktorer som är 

nödvändiga för att ett delat ledarskap ska upplevas som effektivt. 
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7.2 Kritik till eget arbete 

Ett delat ledarskap kan bestå av två eller flera ledare. I vår fallstudie var det fyra stycken som 

delade ledarskapet. Vi tror att resultatet kan ha påverkats av detta då vi anser att de kriterier 

som är nödvändiga för ett effektivt delat ledarskap är svårare att uppfylla ju fler som delar 

ledarskapet. Vi menar att metodvalet är rätt för att kunna besvara syftet eftersom en fallstudie 

ger djupare kunskap om det studerade objektet. De svar vi fick från medarbetarna var 

överensstämmande och vi tror därför inte att resultatet blivit annorlunda om urvalet hade varit 

större. Det är möjligt att resultatet varit annorlunda om fallstudien hade skett inom en annan 

organisation där andra värderingar och normer råder. Resultatet skulle även kunna ha skiljt sig 

om andra ledare blivit tillfrågade då personligheterna har en stor påverkan på ledarskapet. Det 

finns inte mycket litteratur om delat ledarskap att tillgå och vår teori grundar sig därför på två 

forskares teorier om fenomenet. Materialet hade kunnat skrivas ur fler synvinklar men 

eftersom vi har hittat flera vetenskapliga artiklar som stödjer de två forskarnas teorier anser vi 

att litteraturen är tillräcklig.  

 

7.3 Framtida forskning 

Eftersom det saknas mycket svensk forskning om delat ledarskap finns det många intressanta 

områden att inrikta forskning på. Det vore intressant att ta del av undersökningar rörande om 

det är skillnader mellan kvinnor och män som delar. Två andra frågor som vi gärna skulle 

vilja se besvarade är: 

Hur ser det ut om ett delat ledarskap består av både kvinnor och män? Hur mycket påverkas 

ledarskapet av antalet ledare?  
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Bilaga 1 

 
Intervjuguide: Områdeschef parkvård Liseberg AB 
 
1. Delat ledarskap 

• Anledning till att delat ledarskap används. 
• Fördelar med delat ledarskap. 
• Nackdelar med delat ledarskap. 
• Hur rekryteras ledarna, ska de vara lika eller olika varandra. 

 
2. Kommunikation 

• Från områdeschef till arbetsledare. 
• Från arbetsledare till områdeschef. 

 
3. Konflikthantering 

• Vilka typer av konflikter uppstår inom avdelningen. 
• Hur löses konflikterna. 

 
4. Ansvarsfördelning 

• Har arbetsledarna olika ansvarsområden. 
• Vilka arbetsuppgifter delegeras. 

 
5. Medbestämmande 

• Hur mycket kan arbetsledarna påverka sin situation. 
• Hur värdesätts medbestämmande. 

 
6. Effektivt ledarskap 

• Vad är effektivt ledarskap. 
• Är ledarskapet på parkvård effektivt. 
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Bilaga 2 

 
Intervjuguide: Arbetsledare parkvård Liseberg AB 
 
1. Delat ledarskap 

• Fördelar med delat ledarskap. 
• Nackdelar med delat ledarskap. 
• Hur rekryteras ledarna, fanns det något medbestämmande hos arbetsledarna. 

 
2. Kommunikation 

• Från områdeschef till arbetsledare. 
• Från arbetsledare till områdeschef. 
• Mellan arbetsledare. 
• Från arbetsledare till medarbetare. 
• Från medarbetare till arbetsledare. 

 
3. Konflikthantering 

• Vilka typer av konflikter uppstår inom avdelningen. 
• Hur löses konflikterna. 

 
4. Ansvarsfördelning 

• Har arbetsledarna olika ansvarsområden. 
• Vilka arbetsuppgifter delegeras. 

 
5. Medbestämmande 

• Hur mycket kan arbetsledarna påverka sin situation. 
• Hur värdesätts medbestämmande. 
• Hur mycket kan medarbetarna påverka sin situation. 

 
6. Effektivt ledarskap 

• Vad är effektivt ledarskap. 
• Är ledarskapet på parkvård effektivt. 
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Bilaga 3 

 
Intervjuguide: Medarbetare parkvård Liseberg AB 
 
1. Delat ledarskap 

• Fördelar med delat ledarskap. 
• Nackdelar med delat ledarskap. 
• Hur rekryteras ledarna, fanns det något medbestämmande hos medarbetarna. 

 
2. Kommunikation 

• Mellan arbetsledare. 
• Från arbetsledare till medarbetare. 
• Från medarbetare till arbetsledare. 

 
3. Konflikthantering 

• Vilka typer av konflikter uppstår inom avdelningen. 
• Hur löses konflikterna. 

 
4. Ansvarsfördelning 

• Har arbetsledarna olika ansvarsområden. 
• Vilka arbetsuppgifter delegeras. 

 
5. Medbestämmande 

• Hur värdesätts medbestämmande. 
• Hur mycket kan medarbetarna påverka sin situation. 

 
6. Effektivt ledarskap 

• Vad är effektivt ledarskap. 
• Är ledarskapet på parkvård effektivt. 
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Bilaga 4  

Resultat från intervjuer 

Intervju med områdeschef 

Delat ledarskap har använts på parkvård sen 1992. Anledningen till att delat ledarskap 

används inom avdelningen är att minska rivaliteten. Tidigare styrdes parkvård av en 

arbetsledare och när denne behövde vara ledig fanns det en biträdande arbetsledare. En 

nackdel med detta arbetssätt var att den biträdande arbetsledaren inte tog på sig rollen som 

arbetsledare fullt ut, samt hade en tendens att inte ta stort ansvar. Genom denna 

arbetsuppdelning skapades det en A- och B-chef. Det positiva med detta arbetssätt var att det 

var möjligt att befordras. Två eller flera personer fick istället dela ansvaret för att alla 

arbetsledarna skulle känna sig mer delaktiga.  

 

Fördelarna med delat ledarskap är att alla arbetsledarna måste ta sitt ansvar. Samtidigt lär de 

sig att samarbeta, stämma av med varandra och planera. Ledningen blir inte sårbar och 

kontinuiteten ökar. Delat ledarskap medför även en plattare organisation. Nackdelar med 

arbetssättet är att det kan brista i information och uppdateringar. Det finns endast en liten 

möjlighet till befordran och detta gör att arbetsledarna blir långvariga på avdelningen. 

 

Vid rekryteringen av arbetsledarna är det önskvärt att de är både lika och olika. Här skiljer 

områdeschefen på värderingar och arbetssätt. Om arbetsledarna har liknande värderingar 

underlättar detta samarbetet och rivaliteten minskar. Däremot kan det vara en fördel att 

arbetssättet skiljer sig åt då effektiviteten ökar om inte alla arbetar på samma sätt.  

Kommunikationen mellan områdeschefen och arbetsledarna fungerar bra men kan alltid bli 

bättre. Nya arbetsledare kan dock ha svårt att erkänna eventuella misstag men områdeschefen 

menar att det är viktigt att inte fokusera på det negativa.  

 

Konflikter på avdelningen uppstår när uppsatta riktlinjer för arbetet inte följs. De senaste fem-

sex åren har medarbetarnas inställning ändrats. Förut uppstod konflikter om värderingar 

medan de idag handlar om att passa tider och sköta sitt arbete. För att kunna lösa konflikterna 

försöker arbetsledarna ta tag i dessa med en gång. De konflikter som arbetsledarna inte ser sig 
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kunna hantera hjälper områdeschefen dem med. Detta dels för att stötta dem men även för att 

lära dem hur konflikter löses. Det är också viktigt med uppsatta regler och att poängtera att 

dessa ska följas. Reglerna måste dock kunna anpassas till olika situationer för att minimera 

konflikterna. 

 

Arbetsledarna har samma ansvar för den dagliga driften men den arbetsledare som har varit 

anställd längst tar ofta större plats och mer ansvar. Områdeschefen försöker minska 

skillnaderna mellan arbetsledarna. Alla arbetsuppgifter delegeras till arbetsledarna förutom 

budgeteringen som sköts av områdeschefen. 

 

Arbetsledarna kan helt och hållet påverka sin arbetssituation. Områdeschefen anser att detta är 

mycket viktigt och att ledarskapet inte skulle fungera utan detta. Medbestämmandet skapar 

fungerande chefer och ett levande ledarskap. 

 

Ett effektivt ledarskap är att kunna ta egna beslut och stå för konsekvenserna samt att arbeta 

mot ett tydligt mål. Det är viktigt att ta del av de resurser som finns bland medarbetarna. 

Ledaren ska fokusera på det medarbetarna är bra på istället för vad de inte kan. Ledare måste 

ha förmågan att kritiskt kunna granska sig själv samt att brinna för sitt arbete. Områdeschefen 

upplever det delade ledarskapet på avdelningen som både effektivt och ineffektivt. 

Arbetsledarna har en bra inställning till ledarskapet men hämmas av regler, kultur och 

avundsjuka inom företaget.  

Intervju med arbetsledare 

De fördelar som upplevs med ett delat ledarskap är att lärdomar kan dras av varandra då saker 

ses ur olika synvinklar. Genom diskussioner kan bättre lösningar uppkomma. Det känns också 

tryggare om beslutet har tagits av flera personer. Ledarna stöttar varandra och genom ett delat 

ledarskap kan arbetsuppgifterna delas upp för att minska arbetsbelastningen. I viss mån finns 

det möjlighet att få ägna sig åt arbetsuppgifter som anses stimulerande. Det är viktigt att ha 

roligt på arbetet och delat ledarskap bidrar till att den sociala kontakten blir bättre.  

Problem i kommunikationen uppstår när ledarskapet ska delas. För medarbetare kan det vara 

förvirrande med flera ledare och de har ibland svårt att förstå att ledarna är olika personer. En 

av arbetsledarna anser att det kan vara en nackdel att alla får stå till svars för felaktiga beslut. 

Han menar även att det kan vara en nackdel att inte få fatta alla beslut själv. Det kan också 
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vara svårt att gå ihop personligt med alla ledare. Dubbelarbete kan också uppstå om de inte 

meddelar varandra vilket arbete som har utförts. Ledarna är heller inte alltid överens om hur 

arbetet ska utföras. Att ha olika ledarstilar kan vara både positivt och negativt men ibland vara 

förvirrande för medarbetarna.  

 

Rekryteringen upplevs olika av arbetsledarna. Den arbetsledare som varit anställd längst 

känner sig delaktig i rekryteringen medan de andra menar att det endast ges sken av att alla får 

vara med och bestämma. I själva verket utförs rekryteringen av områdeschefen och en av 

arbetsledarna.  

 

Kommunikationen från områdeschefen till arbetsledarna fungerar bra. Dock kan viss 

information som områdeschefen ser som självklar endast meddelas till en av arbetsledarna 

istället för till alla. Arbetsledarna får snabbt ta del av information om vad som sker inom 

företaget. En av arbetsledarna menar att kommunikationen är mer av socialt slag än om själva 

arbetet. Arbetsledarna känner att de kan kommunicera med områdeschefen och få stöd och 

förtroende. Den mesta kommunikationen sker under förarbetet innan säsongen. 

Kommunikationen mellan arbetsledarna är både bra och dålig. En av arbetsledarna tycker att 

den fungerar bättre under försäsongen när endast två arbetsledare arbetar medan en annan 

anser det motsatta. Kommunikationen fungerar dåligt eftersom inte alla arbetsledarna tar på 

sig ansvaret att förmedla dagens händelser. En arbetsledare menar att hur bra 

kommunikationen är mellan arbetsledarna beror på mellan vilka den sker. Kommunikationen 

till medarbetarna kan ibland även ske med dubbla budskap då arbetsledarna har olika 

personligheter. Arbetsledarna har bra kontakt med medarbetarna men den kan ibland bli för 

personlig. Det är viktigt att alla medarbetare får samma information och detta kan bli bättre 

om kommunikationen mellan arbetsledarna förbättras. Arbetsledarna tror att medarbetarna får 

olika budskap av dem på grund av deras olika personligheter. Alla upplever att medarbetarna 

har lätt för att kommunicera med arbetsledarna och tror att det är en fördel att de är flera 

därför att medarbetarna har större möjlighet att hitta någon att vända sig till. Missförstånd kan 

uppstå när medarbetarna och arbetsledarna har olika syn på vikten av olika problem. För en 

medarbetare kan en sak betyda väldigt mycket och samtidigt ses som en småsak av 

arbetsledarna.  
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De flesta konflikterna handlar om brister i kommunikationen. Konflikterna kan handla om att 

en arbetsledare anser sig ta mer ansvar än en annan eller att det slarvas med rutiner och tider. 

En del konflikter uppstår på grund av problem i ledningen. Konflikterna löses genom 

kommunikation för att medarbetarna ska bli medvetna om anledningen till konflikten. Det är 

viktigt att vara konsekvent i sitt tillrättavisande och samtidigt motivera medarbetarna. 

Arbetsledarna försöker i första hand lösa konflikterna själva genom att tillsammans diskutera 

fram en lösning. Kan de inte själva lösa konflikten får de hjälp av områdeschefen. En av 

arbetsledarna tycker att konfliktlösningen fungerar ganska dåligt och att konflikterna löses på 

olika sätt beroende på vem som försöker lösa dem.   

 

Alla arbetsledarna har samma ansvar för den dagliga driften men detta upplevs olika av 

arbetsledarna. En anser att arbetsuppgifterna fördelar sig naturligt då alla vill arbeta med olika 

saker. En annan menar dock att ansvarsfördelningen är skev och att vissa av arbetsledarna tar 

mer ansvar än andra. Arbetsledarna delegerar väldigt sällan sina arbetsuppgifter till 

medarbetarna. 

 

Arbetsledarna upplever att de har väldigt stora möjligheter att påverka sin arbetssituation. 

Ibland får de direktiv från områdeschefen men det mesta bestämmer de själva. En av 

arbetsledarna upplever att de ibland får för mycket ansvar från områdeschefen. Arbetsledarna 

får sällan några konkreta arbetsuppgifter utan de är mycket fria i sitt arbetssätt. Det finns inga 

mallar och ramar för hur arbetet ska skötas. Alla tycker att medbestämmande är väldigt viktigt 

och att det är utvecklande. Genom självbestämmandet skapas det bättre gruppkänsla och 

engagemang samt att samhörigheten med avdelningen ökar. Det är viktigt att alla får vara med 

och bestämma och ta ansvar. De anser att det är skönt att inte känna sig övervakad, utan vara 

fri, men samtidigt ha stöd från områdeschefen. Arbetsledarna har olika uppfattningar om hur 

mycket medbestämmande medarbetarna har. Två anser att de har ganska lite 

medbestämmande men tror samtidigt att många inte vågar säga vad de tycker. En av 

arbetsledarna menar att medarbetarna har chans att påverka kommande säsong genom att 

arbetsledarna tar del av och diskuterar deras åsikter. En av arbetsledarna anser dock att 

medarbetarna har ganska stort medbestämmande då de kan önska arbetsuppgifter och i vissa 

fall vilka de vill arbeta med. Alla önskemål går självklart inte att uppfylla men det skapar en 

känsla av medbestämmande.  
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Ett effektivt ledarskap bygger på att kommunicera och att skapa bra gemenskap i gruppen. 

Det ska finnas en rättvis och välplanerad struktur att arbeta efter. Målet ska vara att skapa en 

grupp som fungerar både arbetsmässigt och socialt. Ledaren ska vara en del av gruppen och 

ha personliga relationer med medarbetarna. Dock måste viss distans finnas till medarbetarna 

och gränser måste sättas mellan chef och medarbetare. Det är viktigt att medarbetarna känner 

sig behövda. Ett effektivt delat ledarskap är beroende av de personer som delar ledarskapet. 

För att det ska fungera måste ledarna lita på varandra och ta liknande beslut. Arbetsledarna 

upplever att det delade ledarskapet på avdelningen är effektivt i viss mån men att det kan bli 

bättre. De menar att det är ineffektivt på grund av att alla arbetsledare inte är på samma nivå. 

De som arbetat längre försöker lära upp de nya och blir lagkaptener istället för 

lagmedlemmar. En av arbetsledarna anser även att alla inte tar samma ansvar och har samma 

engagemang. En annan arbetsledare anser att det behövs mer coachning uppifrån för att 

effektivisera ledarskapet. Dålig kombination av personligheter som inte kompletterar varandra 

gör att det delade ledarskapet inte fungerar på avdelningen enligt en av arbetsledarna. Han 

anser även att det delade ledarskapet är en broms för avdelningens effektivitet och att ledarna 

blivit tillsatta av felaktiga anledningar.  

Intervju med medarbetare 

Fördelarna med delat ledarskap är att det ofta blir bättre lösningar eftersom fler är med och 

kan ge idéer. Ledarskapet blir mindre trångsynt eftersom det finns flera perspektiv att se saker 

ur. Genom att de är flera ledare ökar det chansen att medarbetarna hittar någon de kan vända 

sig till. Eftersom ansvarsområdet delas upp minskar stressen och arbetsledarna får mer tid 

över för medarbetarna och denna kontakt blir flerdimensionerad. Nackdelarna är att 

medarbetarna får dubbla budskap vilket skapar förvirring om vad som ska göras. Det blir 

också problem om ledarna har olika åsikter, värderingar och mål eller saknar klar 

kommunikation. När ett problem uppstår kan det också vara svårt att veta vem som kan lösa 

det på bästa sätt.  

 

Medarbetarna har inget medbestämmande i rekryteringen av en arbetsledare. En av 

medarbetarna upplever dock att det inofficiellt tas viss hänsyn till att gruppen ska bli nöjda 

med den nya arbetsledaren. 
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Kommunikationen mellan arbetsledarna upplevs som relativt dålig, särskilt i frågor som 

upplevs viktigare av medarbetarna än arbetsledarna. I större frågor fungerar kommunikationen 

ofta bättre. Brister i kommunikationen uppstår då information ska vidarebefordras och 

informationen som ges är ofta olika. En av medarbetarna anser att kommunikationen fungerar 

väldigt bra mellan vissa arbetsledare och sämre mellan andra och tror att detta beror på hur 

väl personkemin stämmer överens arbetsledarna emellan. Kommunikationen från 

arbetsledarna till medarbetarna fungerar bra och det ges raka budskap om vilka 

arbetsuppgifter som ska utföras. En av medarbetarna menar att de ofta får dubbla budskap 

beroende på vem av arbetsledarna som arbetar, de visar ingen enad front. Även nyanställda 

får olika budskap om hur arbetet ska skötas. Detta kan bli bättre om kommunikationen mellan 

arbetsledarna förbättras. Medarbetarna anser att de kan prata och kritisera arbetsledarna. De 

upplever dock att nyanställda är mindre benägna att gå direkt till arbetsledarna utan de vänder 

sig gärna till de medarbetare som arbetat länge på avdelningen. En av medarbetarna tycker att 

viss information som borde föras vidare till, till exempel områdeschefen, istället stannar hos 

arbetsledarna. En annan poängterar att det är bra lagkänsla på avdelningen vilket underlättar 

kommunikationen. En medarbetare upplever att relationen mellan medarbetarna och 

arbetsledarna är för personlig vilket leder till att det är svårt att ge kritik eftersom den ibland 

kan tas personligt. Vissa medarbetare menar också att en del saker inte är värda att ta upp 

eftersom ingen förändring kommer att ske.  

 

Konflikterna handlar oftast om arbetsmoral och att passa tider. Två av medarbetarna menar 

också att många konflikter handlar om skämt som har gått för långt samt humörsvängningar 

hos arbetsledarna. Missförstånd uppstår och det kan vara svårt att veta var gränsen för skämt 

går då alla ledare är olika. Många konflikter undviks för att inte förstöra den goda 

stämningen. Konflikter kan även uppstå om arbetsledarna favoriserar vissa medarbetare. 

Konflikterna löses i samband med händelsen med hjälp av kommunikation. Vissa mindre 

konflikter försöker medarbetarna lösa själva och om detta inte hjälper kontaktas arbetsledarna. 

Det är dock inte alltid som medarbetarna lyssnar på arbetsledarna men de flesta  

konflikterna löses, ibland med sura miner som följd. 

 

Medarbetarna uppfattar ansvarsfördelningen olika. Två menar att arbetsledarna har samma 

ansvar men när vissa inte sköter sina arbetsuppgifter tas detta ansvar över av någon annan. 
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Två av medarbetarna menar däremot att den arbetsledare som har varit anställd längst har ett 

övergripande ansvar för de administrativa uppgifterna medan de övriga delar på ansvaret för 

driften. Medarbetarna anser inte att arbetsledarna delegerar några av sina arbetsuppgifter till 

medarbetarna mer än någon enstaka gång. 

 

Medbestämmande är något som medarbetarna värdesätter högt. Det är bra om problem kan 

lösas tillsammans och förstå vikten av att det som sägs tas på allvar. Medarbetarna anser att 

de har ganska mycket medbestämmande men att det är ganska individuellt hur mycket det 

utnyttjas. Arbetsledarna lyssnar på medarbetarna men tar endast hänsyn till vissa av deras 

åsikter. En av medarbetarna anser att det sällan sker någon förändring, att arbetsledarna 

saknar viljan att förändra. Avdelningen har också ett möte i slutet av säsongen där 

medarbetarna får utvärdera säsongen.  

 

Ett effektivt ledarskap bygger på öppen kommunikation där både positiv och negativ kritik 

kan uttryckas utan att det får personliga konsekvenser. Det är viktigt att det är klart och tydligt 

vilka arbetsuppgifter som ska utföras och att detta görs på rätt sätt. Det som gjorts bra ska 

motiveras och belönas och det som gjorts dåligt ska förklaras för att misstaget inte ska 

upprepas. Ledarskapet måste vara konsekvent och ledarna ska vara enade. En chef måste 

kunna skapa trygghet på arbetsplatsen, både fysiskt och mentalt. Ledarskapet ska vara 

professionellt och bygga på ömsesidig respekt. Medarbetarna upplever det delade ledarskapet 

på avdelningen som mer roligt än effektivt. Det satsas mer på de personliga relationerna än på 

arbetsuppgifterna. Andra menar att arbetsledarna förmedlar arbetsuppgifterna på ett effektivt 

sätt. De personliga relationerna kan vara en nackdel då respekten minskar och det kan leda till 

favorisering av vissa medarbetare. En medarbetare tycker att det delade ledarskapet på 

avdelningen är ineffektivt eftersom det finns brister i kommunikationen och att arbetsledarna 

inte är enade. 

 
 


