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Abstract

    There are many different ways to control an organisation. In cultural organisations, it has 

become more common to have several directors working simultaneously. Oftentimes, 

different individuals possess different cultural and economic experience, thus a variety of 

backgrounds provides a more thorough scope of expertise and knowledge. This type of 

management is prevalent in the cultural sector. 

    This thesis will research how leaders in cultural institutes work in a dual leadership, “co-

leadership”, when their backgrounds are different. For example, one of the leaders comes 

from the “business world” and the other leaders come from the art world. The question is how 

do they work together with such different backgrounds?

    To make the thesis more clear we have defined leadership, co-leadership, and the French 

culture sociologist Bourdieu’s notion of peoples’ “capital”. This thesis has been investigated 

in Gothenburg Opera. The problem has mainly been solved with some help from earlier 

studies from the researcher Marianne Döös theory about, dual leadership “co-leadership” and

Pierre Bourdieu’s field theory.

    The thesis is based on a comparison between previous theories about leadership in order to 

observe potential similarities and differences. The thesis will not focus on conflicts. The 

research has mainly been preformed using literature studies and qualitative interviews. The 

responses have been put together and then comparisons have been made. The answers from 

the leaders have been analysed and interpreted, revealing that the leader’s background does 

have an influence on how leadership is carried out.
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Sammanfattning 

   Inom kulturinstitutioner har det enligt författarna blivit allt vanligare med att flera ledare 

tillsammans skall fatta beslut och komma överens. Ett annat sätt att leda är att det kan finns en 

ledare som själv ansvarar för vilket beslut som ska tas. Anledningen till att det förstnämnda 

alternativet blivit allt vanligare kan bero på att institutionen är för stor för att en person ska ha 

kunskap om fler områden samtidigt. Detta kallas i en mer modern bemärkelse för ett ”delat 

ledarskap”.

   På Göteborgs Operan (GO) som undersökts finns det en VD med ekonomisk bakgrund från 

Volvo och fler ledare med en kulturell bakgrund, med tidigare erfarenhet av dans, balett eller 

musik. Det som har undersökts på GO är hur resultatet av ledarskapet blir när dessa ledare 

fungerar i symbios med varandra. Det vill säga; vilket blir resultatet av ett delat ledarskap vid 

en kulturell organisation, då ledarna besitter olika, administrativt och konstnärligt kapital. 

Fungerar det eller är det bäst om alla ledare har kulturell erfarenhet? 

    Studien grundar sig i en jämförelse med de tidigare teorierna inom delat ledarskap och 

fältteorier för att se vilka likheter och skillnader som finns. Studien har genomförts med hjälp 

av den svenska forskaren Marianne Döös teori om delat ledarskap och den franska 

kultursociologen Pierre Bourdieus teori om fält, eller problematiken som kan uppstå om man 

blandar människor med olika bakgrund. Forskningen har huvudsakligen utförts deduktivt med 

hjälp av litteratur samt kvalitativa intervjuer från ledare från Göteborgsoperan. 

    Svaret på uppsatsens frågeställning mäter både för och nackdelar med ett delat ledarskap. 

Det framgår av studien att kulturell och konstnärlig kunskap ökar ledarskapets kvalitet och att 

det i en kulturinstitution är nödvändigt att även de administrativt anställda besitter båda dessa 

kvaliteter. Positivt med ett delat ledarskap är att de utvecklar cheferna och sprider 

samarbetsförmåga. Fler chefer får mer kunskap om de anställda och deras kompetens än vad 

en chef skulle ha fått, vilket kan leda till bättre beslutsunderlag. Svåra saker kan bli lättare att 

ta i tu med när man har några att resonera med. 
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Förord

    Vi som författare av denna studie vill börja med att tacka de inblandade för stöd och 

uppmuntran. Utan respondenternas medverkan hade denna studie ej varit möjlig att 

genomföra. Vår handledare Karl-Gustav Svanström för inspiration och tillgänglighet. 

Slutligen vill vi även tacka alla närstående och våra familjer som stått ut med oss denna vår. 

    Det har varit inspirerande och lärorikt att undersöka hur ledarskapet förs på Göteborgs 

Operan. 
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1. Inledning

1.1 Problembakgrund

    Den generella och mest förekommande formen för att leda en organisation är att besluten 

fattas av en VD. Det har enligt författarna däremot inom den kulturella sektorn blivit allt 

vanligare med fler ledare som styr. Mer vardagligt uttryckt ett så kallat ”delat ledarskap”. 

Exempel på detta kan vara att det är en eller flera konstnärliga och en eller flera 

administrativa ledare som fattar beslut tillsammans.1

    Nyfikenheten på att undersöka detta område uppstod i och med ett möte med en tidigare 

anställd dirigent som berättade om sin erfarenhet av det delade ledarskapet på Göteborgs 

Operan (GO). Författarna fick upp intresset för den nu anställde VD:n, tidigare anställd på 

Volvo, och hans samarbete med de konstnärliga ledarna.

   År 2001 var delat chefskap ovanligt, och revisorer ogillade det delade ansvaret för 

ekonomin. Trots detta pratas det mest om fördelar med det delade chefskapet. Besluten blir 

bättre och varje medarbetare har större möjlighet att bli sedd. Som anställd är det viktigt att 

bli sedd och bekräftad av chefen, den möjligheten kan alltså öka i och med ett delat ledarskap.

Avsikten med att leda en arbetsgrupp är att verksamhetsmålen uppnås. Det går då inte att visa 

upp oenighet om hur detta skall uppnås.

  Ett alternativ till ett delat chefskap kan vara fler grupper och flera ledare. Men dagens 

lösning har skapat en flexibilitet som gör att resurserna kan utnyttjas på ett bra sätt. I och med 

det delade ledarskapet kan det vara enklare att ta i tur med svåra saker.

    Kultursociologen Pierre Bourdieu talar om det sociala rummet, fält, då det på senare år har 

det blivit högre krav på att skydda det som är kreativt och konstnärligt. Ett fält menar 

Bourdieu är en del av det sociala rummet inom vilket det är möjligt att urskilja personers 

sociala position. Ett socialt fält är en grupp av människor som förenas genom ett gemensamt 

intresse, status eller som detta fall en kulturell status.2

  Konst har sedan lång tid tillbaka förknippats med frihet, känslor, det originella, irrationella 

helt i motsats till företag eller förtagande. Företag liknas av masstillverkning, kontroll, 

                                               
1 Eriksson, S, ”Chefer som delar sprider förmåga att samarbeta” 2009, s. 16-19
2Oakes, L.S., "Business Planning as Pedagogy: Language and Control in a Changing Institutional Field”, 1998, 
s. 257-293.
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ekonomiska kalkyler, rationalitet, planering och strukturer. Konstens mål är mänsklig och 

estetisk utveckling, företagens mål ekonomiskt och materiell tillväxt.3

    I artikeln ”Dual Leadership as a problem-solving tool in Art Organizations” poängterar 

Alex De Voogt, forskare och lärare på universiteten Leiden och Maastricht i Holland, även 

hur viktigt det är att de båda ledarnas ställning är likvärdig. De Voogt ser det delade 

ledarskapet som något som inte sällan slutar i en kris men ser det även som en lösning till en 

krissituation i en traditionellt uppdelad organisation. Han påpekar dock att det endast är en 

temporär lösning.

  Endast i konstorganisationer menar De Voogt att det kan ses som ett på lång sikt 

fungerande tillstånd. Han beskriver de holländska konstmuseerna där det ofta finns 

konstnärliga ledare med ett stort kulturellt kapital och sedan administrativa ledare med ett 

kapital från näringslivet. Detta kan liknas vid 15 år gamla konstorganisationen,

Göteborgsoperan, GO, som har konstnärliga ledare och där VD:n kommer från näringslivet 

och saknar konstnärlig bakgrund. Det har där bedrivits ett delat ledarskap under alla dessa år.

  GO vill lägga största vikt vid att stärka deras artister i den konstnärliga utvecklingen.4 De 

menar att det är viktigt att ge utrymme för nya idéer i deras utveckling. Är detta möjligt om 

GO:s resurser är begränsade?5 Det är en hårfin balansgång med vad som är konstnärligt och 

ekonomiskt möjligt. Det är därför intressant att undersöka GO:s delade ledarskap.

    Det delade ledarskapet är lämpligt där på grund av att organisationen är för stor för en 

enskild ledare att ansvara för ett område.6 (För vidare information om GO se bilaga).

    De Voogt menar att dessa skickligheter som tidigare nämnts sällan möts i en och samma 

person.7 I en konstnärlig verksamhet kan det vara problematiskt att förena estetisk bedömning 

och ekonomisk värdering. Kultur och ekonomi är helt enkelt två kapitel för sig. Det delade 

ledarskapet kräver förutsättningar för att lyckas och vid stora kulturella institutioner är det 

många åsikter som skall föras samman.8

   Det sägs att det bästa med delat ledarskap är just att du har någon att dela arbetet med och 

någon att ”bolla” tankar med. Då det i vanliga fall kan upplevas ensamt att vara chef. Det sägs 

även att ett delat ledarskap kan ge ledarna dubbel styrka. De som delar chefskap är positiva 

och tycker att de gör ett bättre jobb. Det sägs att fler hjärnor har högre kapacitet än en.9

                                               
3 Stenström E; Konstiga Företag, 2000, s 56
4 www.opera.se (090424)
5 www.rixlex.riksdagen.se (090424) 
6 www.alltidgot.com  (090424)
7 De Voogt, A; Dual Leadership as a problem-solving tool in Art Organization
8 Wetterström J; Stor Opera små pengar, 2001, s. 2 
9 Eriksson, S, ”Chefer som delar sprider förmåga att samarbeta” 2009, s. 16-19
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1.2 Syfte 

    Studien vill ta reda på huruvida ledarna vid en kulturell institution fungerar i ett delat 

ledarskap då deras kapital, kulturellt och ekonomiskt, eller administrativa och konstnärliga 

bakgrunder skiljer sig åt. Studien söker även deduktivt analysera svaren mot tidigare teorier 

inom delat ledarskap och ekonomiskt och kulturellt kapital.

1.3 Avgränsningar

    Denna uppsats fokuserar på en organisations syn på dess delade ledarskap och hur det 

påverkas av en ledare som kommer ifrån näringslivet. Studien avgränsas till likheter och 

skillnader med delat ledarskap med tidigare forskning och alltså inte till konflikter som kan 

uppstå. Författarna har inte valt att jämföra fler kulturorganisationer eller operahus som 

bedriver delat ledarskap utan avgränsat sig till endast GO. I analysen av företaget utgår 

författarna från intervjuer med respondenter anställda vid GO och kommer alltså inte att 

analysera subjektiva intryck från operan. Studieobjekt är 15 år gamla GO med erfarenhet av 

delat ledarskap. Med kulturinstitution menas ett företag där hänsyn tas till det konstnärliga

värdet.

1.4 Definition 

    Här följer förklaringar av uppsatsens olika begrepp inför en specifik definiering för vad det 

är som bestämt ska undersökas. En beskrivning av hela begreppet ledarskap kan bli mycket

omfattande, därför har följande förklaringar valts ut. Med ledarskap menas att ledaren styr 

och strukturerar upp arbetet i en organisation.10 Ledarens uppgift är att kunna verkställa alla 

krafter inom gruppen, även sin egen, för att fatta de korrekta besluten. Den mer allmänna 

synen på ledarskap måste ledaren ha en egen vision och kunna engagera gruppen att stödja 

denna vision.11 Med delat ledarskap avses en situation där två (eller flera) chefer delar på 

samma chefsposition.12 Med Kapital avses värden och tillgångar inom området ledaren 

                                               
10 Yukl, G, ”Leadership in organisations”, 2006 
11 Schultz, W, ”Den goda organisationen, en modell för utveckling av människor, grupper och organisationer” 
1997, s 37 
12 Döös M, Wilhelmsson L; ”Delat ledarskap – en trend i vardande”? 2003, s. 329
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tillhör. Tillgångarna från kapitalet ska följa området.13 Det som skall undersökas är vad 

resultatet blir av delat ledarskap, hur beslut fattas och vad som blir resultatet av när ledare 

med olika kapital ska komma överens.

1.5 Problemformulering 

    Hur påverkas det konstnärliga programmet och vilket blir resultatet av ett delat ledarskap i 

en kulturell institution där ledarna besitter olika kapital, såsom ekonomiskt och kulturellt 

kapital?

2. Teori

    I denna del beskrivs inledningsvis en teoretisk referensram som är grundläggande för att 

förstå det insamlade empiriska materialet. Marianne Döös teori om delat ledarskap och Pierre 

Bordieus teori om fält är det som ligger till grund för detta avsnitt.

2.1 Teoretisk referensram

    När det kommer till delat ledarskap är det svårt att finna lämplig litteratur och forskning då 

ämnet är relativt outforskat. Marianne Döös är ledande inom forskningen och det är 

anledningen till att författarna tillämpat just dessa teorier. Aristoteles, Platons elev, yttrade att 

visdom inte är en människas tillgång, utan något som människor når bäst genom samarbete. 

Detta konstaterande fick dock på den tiden inget gehör utan ledarskapet betraktades, som även 

i våra dagar, som den ensamme mannens egenskaper.14

    Frågeställningen krävde även en teori som beaktade människors bakgrund och där valdes 

Bourdieus fält teori som beskriver människors kapital på djupet. Författarna såg ingen teori 

som kunde vara mer passande för denna studie.

                                               
13 Oakes, L.S, "Business Planning as Pedagogy: Language and Control in a Changing Institutional Field", 1998, 
s.257-293
14 O’Toole, J., Galbraith, J., & Lawler. E. E. I. (2002). When two (or more) heads are better than one: The 
promise and pitfalls of shared leadership. California Management Review. s. 65-83
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2.2 Bourdieus fält- teori

    Den franska kultursociologen Pierre Bourdieu väljer att dela upp samhället i sociala rum 

eller i fält. Dessa fält är kodade med specifika värderingar och regler. Det finns till exempel 

det konstnärliga och det ekonomiska fältet. Ett fält är ett system av egenskaper som bestäms i 

förhållande till varandra. Fördelningen sker utifrån gemensamma intressen, en gemensam 

ekonomisk status eller en kulturell status. Detta kan till exempel vara det konstnärliga fältet 

som, i motsats till företagsfältet, inte är öppet centrerat kring pengar.15

    Stenström menar att det är lämpligt att använda begreppet dikotomi, det vill säga en idé 

som är delad i två motpoler, för att beskriva den grundläggande föreställningen om konst och 

företag i det moderna samhället.16

   Konstens fält befolkas bland annat av konstnärer. Bourdieu anser att vi har att göra med en 

kulturell produktion, för det som produceras.17 Han menar att då en geografisk utgångspunkt

avgränsar sig till studieobjektet antas i själva verket outtalat att alla är medlemmar i en 

intellektuell gemenskap, delar de problem som är förknippade med en gemensam situation.18

Den som producerar konstverkets värde är inte konstnären själv, utan det är produktionsfältets 

gemensamma tro som utgör konstverkets värde.19 Det är enligt Bourdieu en vägran att 

acceptera de kommersiella intressena på det konstnärliga fältet som ger upphov till ett 

”antiekonomiskt” beteende, att det kan vara svårt att komma överens.20

    Grunden för konsten, är skapandet och estetiken, medan grunden för företaget handlar om 

ekonomi och lönsamhet. Där konsten bygger på inspiration, bygger företaget på effektivitet. 

Företagsledarnas medel för att nå sina mål är annorlunda, de ser till den externa, istället för 

den interna, verkligheten och de använder sig av logik, förnuft makt och inflytande.21

    Oavsett om man ser till verksamheten, målen, medlen, processerna, aktörerna eller något 

annat verkar de stå i motsats till varandra. Konstnärlig verksamhet blir till något slags 

”omkastad” företagsverksamhet och tvärtom.

    När Bourdieu beskriver det konstnärliga fältet, menar han att det fungerar som en slags 

spegelbild mot företagsfältet. Eftersom det ekonomiska kapitalet dominerar över det 

kulturella kapitalet, måste det kulturella alltid förhålla sig till det. Inom fältet finns 

                                               
15  Bourdieu P; Kultursociologiska texter, 1993
16 Stenström E; Konstiga Företag, 2000, s 59 
17 Bourdieu P; Konstens regler, 2000, s.10 
18 Bourdieu P; Konstens regler, 2000, s.293
19 Bourdieu P; Konstens regler, 2000, s.332
20 Wetterström J; Stor Opera små pengar, 2001, s. 11
21 Stenström E; Konstiga Företag, 2000, s.58
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exempelvis en oskriven lag, där det gäller att erkänna sin strävan efter ekonomisk vinning. 

Det konstnärliga fältet är vidare en trons värld, man tror på den unika skaparen, individen och 

det subjektiva, begåvningen och förtrollningen. Alla undersökningar, inklusive Bourdieus 

egna, tyder på att även eliten inom det konstnärliga fältet består av människor som har samma 

bakgrund och livsstil, har gått samma skolor, varit på samma gallerier recenserats av samma 

recensenter och så vidare.22

    Maktfältet är ett rum av styrkeförhållanden mellan agenter och institutioner som 

gemensamt har att de äger det kapital som krävs för att inneha dominerade positioner inom de 

olika fälten framför allt det ekonomiska och det kulturella.23 Ägs kunskap inom ett område 

ägs därmed en bra maktposition och ledaren kan påverka vad som händer i fältet.

    Genom sitt habitus placerar sig människor i de olika fälten. Med detta menas människas 

syn på världen utifrån sin egna sociala situation, vanor, smak och livsstil. En människa tillhör 

inte ett enda fält.24 Exempelvis antas två individer med olika habitus inte stå inför samma 

situation eller samma stimulanser, eftersom de utformar dem på olika sätt, att de följaktligen 

inte hör samma musik eller ser samma föreställning och att de därför är benägna att bedöma 

det olika.25

    Enligt Bourdieu finns det i fälten, som tidigare nämnts olika typer av kapital till exempel 

ekonomiskt och kulturellt kapital. Vad som utgör kapitalet i olika fält är beroende av 

omgivningens uppfattning det vill säga vad som andra inom samma fält anser vara värdefullt.

   Inom det konstnärliga fältet kan ekonomisk framgång ses som något fult medan det inom 

ett mer kommersiellt fält kan vara det totalt motsatta.26 Med andra ord är kapital värden och 

tillgångar som kan användas för att avancera i fältet. Tillgångarna från kapitalet ska följa 

fältet, för har personen tillgångar så har den makt. Klassposition bestäms alltså utifrån 

mängden kapital.

    Kulturellt kapital kan till exempel innefatta att personen i fråga har gått rätt skola, att ett 

speciellt språkbruk anpassas.

    Med ekonomiskt kapital avses materiella tillgångar och kunskap om hur en särskild bransch 

fungerar, och dess spelregler. 

   Bourdieu menar att det är det ekonomiska respektive det kulturella kapitalet som är mest 

verksamt i de utvecklade samhällena. Bourdieu anser vidare att alla människor har olika 

                                               
22 Stenström E; Konstiga Företag, 2000, s.61 
23 Bourdieu P; Konstens regler, 2000, s.328 
24 Bourdieu P; Kultursociologiska texter, 1993
25 Bourdieu P; Konstens regler, 2000, s.259 
26 Bourdieu P; Kultursociologiska texter, 1993
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kapital med sig. Detta innebära att det differentierade kombinationerna av till exempel det 

ekonomiska kapitalet och kulturella kapitalet ger olika individer och ledare ett uppdelat

spelrum för sitt eget handlande.27

    För att förstå konst behövs en förståelse för företagande och vise versa. På senare år har 

dessa fält närmat sig varandra. Konstnärerna och företagen utgör tillsammans eliten i 

samhället. De som besitter det ekonomiska respektive det kulturella kapitalet ingår således i 

allians med varandra.28

2.3 Olika former former av delat ledarskap

    I boken ”Delat ledarskap i svenskt arbetsliv – kartläggning av förekomst och chefers 

inställning” slår Döös och hennes medförfattare hål på ett antal påståenden angående delat 

ledarskap. Författarna har valt att utifrån Döös teorier analysera det delade ledarskapet och 

även huruvida VD:ns kapital påverkar framtagandet av det konstnärliga programmet vid just 

GO.

    Det är inte nödvändigt att gå så långt tillbaka i tiden för att se att dagens samhälle skiljer 

sig i många stycken från gårdagens. Att ensam hantera komplexa situationer under stort tryck 

och i högt tempo gör att många chefer blir sjuka av stress och med ett modernt utryck säga att 

man har” gått in i väggen”. Har kravet på att hinna med ”allt” blivit så högt att vissa personer 

blir psykiskt sjuka och helt och hållet tappat kontrollen. Det delade ledarskapet innebär att 

man inte skall dra det tunga lasset själv. Det första medarbetarna ser hos ett delat ledarskap är 

tillgängligheten.29

    Marianne Döös lyfter tillsammans med Lena Wilhelmsson fram forskning inom området 

ledarskap som visar på att delat ledarskap kan vara framtidens modell att arbeta efter. 

Ledarskapsforskningen är flödande men inom delat ledarskap finns inte så många studier. 

Men röster om delat ledarskap växer i relevans och omfattning.30

    Föränderlighet, komplexitet, globalisering, fusioner och uppköp, partnerskap och allianser, 

platta organisationer, team och självstyrande medarbetare är orsaker som ställer nya krav på 

ledare i vår tid och det kan tolkas som att dessa leder till att ett delat ledarskap är en god 

                                               
27 Oakes, L.S, "Business Planning as Pedagogy: Language and Control in a Changing Institutional Field", 1998, 
s.257-293
28 Stenström E; Konstiga Företag, 2000, s. 62
29 Holmberg, K; Leda genom att Dela, 2004
30 Döös M, Wilhelmsson L; ”Delat ledarskap – en trend i vardande”? 2003, s. 329
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lösning. Då det delade ledarskapet innebär att man delar dessa ansvarsområden tillsammans.31

Att arbetsuppgifterna i ett delat ledarskap bör eller måste vara uppdelade är något som 

framhålls.32

    Följande regler och principer definierar Döös och Wilhelmsson som avgörande för delat 

ledarskap:

- Ledarna tillsätts och avgår ihop

- Har ingen chans för övergång till sololedarskap

- Har en uppgiftsfördelning som innebär jämlik vikt och ära, 

- Det är två ledare men ett ämbete (ett ”kontor”)

- Ledarna ingår i ett maktdelande system

- Har formell vetorätt mot varandras alla beslut

- En delande ledare måste kunna offra det egna

- Talar aldrig illa om den andre inför någon annan person/publik

- Framgångsrika par drar fördel av tvåfalden

- Praktiserar viss grad av självförnekelse och ödmjukhet, har ”koll på sitt ego” 33

    De går även närmare in på definitionen med vad de menar med de fyra olika former av 

ledarskap de tagit fram.

    Skuggledarskap innebär att ledarna i stor utsträckning gör samma arbetsuppgifter men att 

en formell ledare fattar besluten och följs av sin/sina medledare som inte har lika utmärkande 

roller.34

    I boken ”Delat ledarskap i arbetsliv – en kartläggning av förekoms och chefers 

inställning” beskriver bland andra Döös och Wilhelmsson närmare hur man kan skilja mellan 

formellt ledarskap och delat ledarskap i praktiken:

Formellt delat ledarskap:

”Med delat ledarskap avser vi en situation där två (eller flera) chefer delar på

samma chefsposition. De två är då tillsammans chefer över samma personal.

De har tillsammans det övergripande ansvaret för verksamheten eller

enheten. De får var för sig fatta beslut som rör hela ansvarsområdet men

kan var för sig ha ansvar för olika underområden. Formellt delat ledarskap

                                               
31 Döös M, Wilhelmsson L; ”Delat ledarskap – en trend i vardande”? 2003, s. 330
32 Döös M, Wilhelmsson L; ”Delat ledarskap – en trend i vardande”? 2003, s. 331
33 Döös M, Wilhelmsson L; ”Delat ledarskap – en trend i vardande”? 2003 s. 332
34 Döös M, Wilhelmsson L; ”Delat ledarskap – en trend i vardande”? 2003 s. 335
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innebär att det finns ett formellt beslut om att två chefer på detta sätt ska

dela på ledarskapet. I din egenskap av X-chef för Y-verksamheten delar du

då på detta sätt formellt din chefsposition med någon annan chef?”

Delat ledarskap enbart i praktiken:

”Även den, som formellt sett inte delar sin egen chefsposition, kan dela med

någon som har en annan befattning, dvs. ändå i praktiken dela på den enes

eller bådas chefsansvar och uppgifter. Att dela på detta sätt innebär normalt

att man har en stark relation, dvs. ett jämbördigt ansvarstagande och känsla

av lika ansvar i chefsuppgiften. Det innebär vanligtvis mycket kommunikation,

avstämningar och liknande mellan dem som delar på ansvaret. Ett

sådant delande kan vara både formellt bestämt eller bara gälla i praktiken.

Är det så att du på detta sätt i praktiken delar ansvaret för dina chefsuppgifter

med någon eller några andra?” 35

    Skuggledarskap kan ses som ett vanligt exempel av den ensamme ledaren på toppen, där 

skuggans osynlighet utåt gör att inte föreställningen om chefen som ej ensam ledare rubbas. I 

den grad då det delade ledarskapet lyfts fram så krävs en viss grad av informell likställdhet 

och att man i huvudsak har gemensamma arbetsuppgifter.

    Funktionellt delat ledarskap innebär att ledarnas ansvar och befogenheter är gemensamma 

för helheten, uppdelningen är gjord på olika områden såsom att någon ansvarar för 

marknadsfrågor och någon för produktion och att man därmed är chef för olika medarbetare. I 

detta delade ledarskap är ledarna hierarkiskt sidoordnade till varandra.

    Matrisledarskap karaktäriseras av att varken arbetsuppgifter eller ansvar och befogenheter 

är gemensamma. Det man delar här är endast uppgiften att vara ledare eller chef för samma 

medarbetare. Det är den form som verkar medföra mest problem då det är den mest åtskilda 

formen av delat ledarskap. Det uppstår en hel del problem beroende på chefernas skilda och 

konkurrerande perspektiv även om detta utgör en grundtanke bakom att organisera i 

matrisform.

    Samledarskap finns det olika typer av vilket framkom i en studie, Döös och Wilhelmsson 

utförde 2003. Utmärkande för alla dessa typer är att det är ledarna själva som tagit initiativet

till det delade ledarskapet. Att man redan tidigare samarbetat och vet hur man agerar och att 

                                               
35 Döös M; Delat ledarskap i svenskt arbetsliv, 2005 s.19
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man utifrån det sökt sig till varandra i en ömsesidig känsla av förtroende. Exempel på hur 

detta kan se ut är att man tillsammans sökt en tjänst i tanke att dela den, att någon som 

tillfrågats rollen som chef berörda att vara med och dela denna. Ytterligare kan vara att man 

startar ett företag för att när sedan företaget går bra och man börjar anställa flera medarbetare 

så resulterar detta i ett samledarskap.

Tabellen nedan visar på de olika typerna av delat ledarskap:36

Gemensamma 

arbetsuppgifter

Uppdelade arbetsuppgifter

Ansvar/befogenheter 

gemensamt

Samledarskap Funktionellt delat ledarskap

Ansvar/befogenheter 

uppdelat

Skuggledarskap Matrisledarskap

Figur 1: Döös tabell olika typer av delat ledarskap 

    Vid läsning av delat ledarskap tas det alltid upp för och nackdelar. I boken ”Leda genom att 

dela” av Kristin Holmberg och Eva Söderlind nämns exemplet om den konkurrens som kan 

uppstå mellan de två ledarna. Det gäller att visa framfötterna för att få sin plats. 

Chefspositionerna är få vilket gör att många tror att det måste finnas hierarki och att det 

delade ledarskapet handlar om att vinna eller förlora. Detta visar sig dock vara ett problem de 

flesta med erfarenhet av ett delat ledarskap lyckats undkomma.

  Kompromissa är även ett påstående som ofta kommer upp. Att det hela tiden handlar om ett 

evigt kompromissande. Det kan även det bindas till föreställningen om att man alltid måste 

vinna eller förlora. Utifrån hur det delade ledarskapet verkligen ser ut så är förutsättningen 

sådan att ledarna kan dela viktiga värderingar om arbetet och uppgifterna. När de då möts av 

olika aspekter av en idé eller ett problem så är det viktigt att de ser detta som något 

utvecklande och givande istället för ett hinder.37

                                               
36 Döös M, Wilhelmsson L; ”Delat ledarskap – en trend i vardande”? 2003, s. 335
37 Holmberg K; Leda genom att Dela. 2004. 
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3. Metod

I metodavsnittet presenteras forskningsansats, urval och hur enkäten utformats.

3.1 Litteratur

    Informationskällor har i huvudsak varit litteratur. Litteraturen vi använt täcker området 

delat ledarskap och de fält ledarna härstammar ifrån. Valet av litteratur är gjort utifrån att få 

en så allomfattande bild av hur delat ledarskap fungerar inom en kulturorganisation. Valet har 

gjorts utifrån vilka som just nu är ledande forskare inom delat ledarskap. Som komplement till 

litteraturen har även Internetkällor, uppsatser och artiklar används.

3.2 Övergripande metod

    Uppsatsen utgår ifrån en deduktiv forskningsansats, ”från teori till empiri”, vilket innebär 

att generella teorier testas med empirisk data, I detta fall kvalitativa intervjuer.38 Uppsatsen 

syftar till att ta reda på resultatet av delat ledarskap, i en kulturell organisation där ledare 

besitter olika kapital och då är en kvalitativ ansats lämplig. Detta ger en ökad förståelse, 

detaljerad och nyanserad information. Då det inte tidigare forskats så mycket om delat 

ledarskap är den kvalitativa ansatsen särskilt användbar då den ger mer utförliga svar.39

    Frågorna är utformade på cirka en A4: a, som snarare använts som diskussionsunderlag för 

att undvika ledande frågor och för att få en öppen dialog.40 Författarna har låtit de som 

intervjuats från Göteborgsoperan berätta fritt och frågorna har mer varit som en hjälp för 

utförandet av intervjuerna.

    Val av teorier grundar sig på ett antagande om att det kan vara komplicerat med delat 

ledarskap då ledarna ska samarbeta med olika kapital.

3.2.1 Hermeneutiskt synsätt

    Vid kvalitativa undersökningar söker forskaren finna hur världen uppfattas vara, detta 

kallas med ett hermeneutiskt språkbruk för hur den tolkas. Kvalitativ metod lämpar sig därför 

                                               
38 Johannessen A; 2003, s.35 
39 Johannessen A; 2003, s.21
40 Denscombe M; Forskarhandboken 2000, s 245
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till frågeställningar som syftar till att förstå hur exempelvis personer och grupper upplever 

eller förhåller sig till olika företeelser så som lönesystem, arbetsorganisation och dylikt.41

    Några sammanfattande drag för denna typ av forskningsideal är bland annat att syftet med 

denna typ av forskning är i hög grad att förstå, det går inte alltid att skilja mellan 

faktaomdömen och värdeomdömen och att målet med forskningen är att uttolka och förstå hur 

andra människor upplever sin situation och vad detta betyder för beslut och handlingar.42

    Författarna har valt detta synsätt då de undersöker just respondenternas tolkningar av syftet.

3.3 Reliabilitet och validitet 

    Kvalitativ forskning är bra när det handlar om att hantera komplexa sociala situationer. Ett 

viktigt kännetecken som karaktäriserar kvalitativa data är att de är inriktade på naturligt 

förekommande, vanliga händelser i naturliga miljöer, så att ett grepp fås om hur 

”verkligheten” ser ut.43 Då undersökningen är gjord med en kvalitativ ansats och utifrån ett 

hermeneutiskt synsätt kan reliabiliteten ifrågasättas då personlig förförståelse spelar in och det 

kan även vara svårt att skilja mellan faktaomdömen och värdeomdömen. Undersökning och 

analys har gjorts i så stor grad av objektivitet som möjligt.

    Då ett telefonsamtal är mer abstrakt än ett samtal mellan två ögon och den främmande 

personen vi talar med blir någon vi skapar i vår fantasi. En viktig del av samtalet är 

kroppsspråket som ofta säger något annat än det som sägs med orden.44 Detta gör att 

trovärdigheten kan minska då vi som tolkare kan tolka svaren utefter vår egen fantasi.

Slutsatserna å andra sidan bygger på författarnas individuella tolkningar som kan ses som en 

begränsning då en undersökande studie av den här sorten bidrar till att undersökarna förlitar 

sig på det empiriska material som samlats in.

    Generaliserbarheten är svår att avgöra då intervjuobjekten är så pass unika och då 

jämförbarheten med andra företag är osäker. Samtidigt ger detta en illustration över processen 

och tillvägagångssätt och kan tillämpas på liknande företagande.

                                               
41 Lundahl, Ulf & Skärvad, P-H. Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. 1999, s. 101
42 Lundahl, Ulf & Skärvad, P-H. Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. 1999, s. 42-43
43 Denscombe M; Forskarhandboken 2000, s 260
44 Jacobsen  J;  1993, s. 159-160 
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4. Empiri 

    Det empiriska materialet har samlats in genom analysering av fem telefonintervjuer och 

kommer här att presenteras. Namnen på yrkesmusikerna i undersökningen är fiktiva då denna 

önskan fanns hos dem. Dessa är därför utifrån författarnas egna val benämna till orkestern 

med olika numreringar. Alla intressenter är utvalda utifrån sin erfarenhet ifrån Göteborgs 

Operan och ledarskapet som bedrivs där.

4.1 Respondenternas bakgrund och kulturella kapital

    Mette Berntzen arbetar som orkesterchef vi Göteborgs Operan. Hon har ett stort kulturellt 

kapital med en bakgrund som frilansande musiker och pedagog i många år och även 

studierektor för Operahögskolan i Oslo i nästan sju år. Mette har en diplomexamen från 

Norges Musikhögskola med klarinett som huvudinstrument.45

    I intervjun med Mette svarar hon att hon ser det som en viktig fördel med erfarenhet av 

branschen när det kommer till att fatta beslut inom framtagandet av det konstnärliga 

programmet. För henne själv är det frågan om hur organisationen är uppbyggd och vilken 

struktur som tas fram för att kunna fatta beslut. Det är viktigt att kunna ställa rätt frågor och 

komma fram till en god konsekvensanalys och detta bygger ofta på branschkunskap.

    Orkestermusiker ett, O1, har en fyraårig musiklärarexamen från Musikhögskolan. Han har 

tidigare haft olika tillfälliga arbeten inom olika orkestrar i Sverige.46

   Orkestermusiker två, O2, har studerat musik på gymnasienivå samt läst vid 

Musikhögskolan. O2 har innan sin anställning vid GO haft en liknande anställning.47

   Orkestermusiker tre, O3, har studerat vid musikfolkhögskola och har en sex årig 

diplomutbildning på Musikkonservatoriet i Köpenhamn samt en Advanced Class två år i 

Amsterdam.48

    Enligt alla orkestermusiker är det viktigt med erfarenhet ifrån det konstnärliga yrkeslivet 

vid fattandet av beslut vid framställningen av det konstnärliga programmet. På frågan om de 

tror att Peter Hanssons beslut skulle se annorlunda ut om han hade en längre konstnärlig 

erfarenhet är de alla utan tvekan klara med att det skulle det. O3 -”Ja, då skulle han ha 

personliga åsikter om repertoaren”.49

                                               
45 Berntzen M, Telefonintervju (09-04-27)
46 Orkestermusiker 1, Telefonintervju (09-04-21)
47 Orkestermusiker 2, Telefonintervju (09-04-20)
48 Orkestermusiker 3, Telefonintervju (09-04-24)
49 Orkestermusiker 3, Telefonintervju (2009-04-24)
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    En kortare intervju gjordes även med operachefen Lise-Lotte Axelsson vars bakgrund 

beskrivs senare i texten.

4.1.2 En VD, en operachef och en balettchef

    Peter Hansson har de senaste tio åren varit VD för Volvo Personbilar i Sverige och sedan 

1999 även för Norden. Han började sin bana på Volvo redan 1972 och har sedan 1987 haft 

flera betydelsefulla befattningar, så som regionchef för Volvo Lastvagnar i Benelux, 

marknads- och försäljningschef för Volvo Lastvagnar i Sverige och senare VD för Volvo 

Lastvagnar i Sverige och Norden.

    Peter Hansson är född och uppväxt i Göteborg och utbildad vid Göteborgs Universitet. Han 

tog en Pol Magister 1972 och är utbildad i ledarskap vid Centre d’Etudes Industrielles i 

Genève. Peter Hansson sitter med i styrelsen för VBG (Vänersborgskopplingen), Svenska 

Hertz, Volvofinans och World Childhood Foundation. Sedan början av 2006 sitter han på 

posten som VD för Göteborgs Operan.50

    Lise-Lotte Axelsson är sedan augusti 2005 operachef på Göteborgs Operan. Hon är 

utbildad pianist, med runt 20 års musikdramatiskt arbete bakom sig, bland annat som 

repetitör. Innan hon tillsattes som operachef arbetade hon som rektor för Operahögskolan i 

Stockholm.51

    Den tidigare professionelle dansaren Johannes Öhman är sedan juli 2007 balettchef för 

Göteborgs Operan. Han har dansat i mer än 20 år och från år 2002 kombinerade han 

dansandet med ledarskapet som konstnärlig ledare för Stockholm 59° North.52

4.2 Kulturellt kapital

   Respondenterna måste med sina respektive bakgrunder anses besitta stort kulturellt kapital 

och håller alla med om att ett kulturellt kapital är viktigt i ledarrollen inom en 

kulturorganisation som GO. Lise-Lotte Axelsson är den enda som inte vill uttala sig angående 

Peter Hansson och hans brist på kulturellt kapital. Även balettchefen besitter ett stort 

kulturellt kapital med sin långa erfarenhet inom det konstnärliga yrket.

                                               
50 www.newsdesk.se (09-05-05)
51 www.sr.se (09-05-05)
52 www.dn.se (09-05-05)
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    I frågan till orkestermusikerna angående Peter Hanssons bakgrund från näringslivet och 

utifall det påverkar hans beslut i framställningen av det konstnärliga programmet är de alla 

ense om att det enligt dem gör det. De tror alla även att besluten skulle se annorlunda ut om 

Peter Hansson haft en längre konstnärlig yrkeserfarenhet.

    Mette Berntzen är diskret i sitt svar på frågan om det konstnärliga programmet skulle se 

annorlunda ut om Peter Hansson haft en mer konstnärlig bakgrund. Enligt henne så verkar 

operachefen och balettchefen ha stor frihet till att bestämma det konstnärliga innehållet på 

GO. Mette Berntzen anser att det antagligen hade varit så även om VD:n haft en annan 

bakgrund.

4.3 Det delade ledarskapet  

    I en kort intervju med Lise-Lotte Axelsson, operachef, beskrivs ledarskapet enkelt. Hon vill 

själv benämna det ett delat ledarskap då de har en VD i toppen.

    VD, Peter Hansson med sitt regionala uppdrag är den person som har kontakt med 

näringslivet och med till exempel sponsorer. Han ansvarar för den ekonomiska delen medan 

Lise-Lotte ansvarar för de konstnärliga frågorna. VD samt operachef ansvarar tillsammans för 

uppsättningarna som rör opera, musikal, operett, konserter och regional verksamhet. Sedan 

finns en balettchef, Johannes Öhman, som ansvarar för dans på regional nivå och stora scenen 

samt turnéer. Balettchefen är dock med i beslutandet av i princip alla frågor och har en 

mycket nära kommunikation med operachefen.

    I den konstnärliga beslutsprocessen så finns inget ”teaterråd” eller ”repertoarråd”. 

Operachefen arbetar med det på det sätt som denne finner passande. ”-Men det är en 

balansgång mellan förankring och trovärdighet, förstås...” uttrycker sig Lise-Lotte. Hon kan 

använda sig av dramaturgiatet men det är Lise-Lotte som fattar besluten om repertoaren. Peter 

Hansson har i sin tur det yttersta ansvaret över de beslut som fattas och den ekonomiska 

delen.53 Vid konserter, som framgick i intervjun med Mette, är även orkesterchefen och 

orkesterns konstnärliga råd tillsammans med chefsdirigenten med och bestämmer 

programmet.

    Utifrån intervjun som utfördes med Mette Berntzen får författarna ytterligare information 

och det framgår att ledarskapet är relativt jämställt och ledarna tar del av varandras 

arbetsuppgifter. Där har vidare samtliga respondenter ur orkestern en annan uppfattning; O2 

                                               
53 Axelsson L.L, Telefonintervju (09-05-06)
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anser att ur ett manligt/kvinnligt perspektiv kan det ses som jämställt men ej ur ett 

ekonomiskt/konstnärligt perspektiv.54 O3 kommer bestämt med svaret ”-absolut inte”.55

    O1 svarar ”- Nej. Och formellt ska det ju i och för sig inte heller vara helt jämställt, efter 

vad jag förstår. Det är VD som är högsta chef och driver företaget. Det är operachefen som 

har det konstnärliga ansvaret för vad vi producerar”.56 O1 är även noga med att få uttrycka 

sin åsikt och säger ”- För att det delade ledarskapet, i den form vi har på GO, ska fungera 

krävs att VD och operachef är mer jämlika styrkemässigt. Jag menar alltså att det måste 

tydliggöras att de argumenterar för olika saker. Det bör vara en ”sund konflikt” dem emellan 

och råda en ständig diskussion rörande ekonomi kontra den konstnärliga verksamheten. Som 

det nu är med, enligt min åsikt, en för svag operachef, så blir fokus från ledningen mycket 

mer på ekonomi än på vår konstnärliga inriktning. Alltför ofta hör jag operachefen 

argumentera och ”skylla” vissa repertoarval på ekonomin. Vår operachef är för mycket i 

händerna på VD:n. Jag vill se en starkare operachef, i den mening att hon starkare driver 

konstnärliga spörsmål. Naturligtvis ska det finnas ett ekonomiskt hänsynstagande MEN det 

måste komma i andra hand hos en konstnärligt ansvarig. Operachefen ska säga ”-vi MÅSTE 

göra detta för att kunna leverera ett konstnärligt bra resultat!”. VD:n kan då kontra med att 

”-nej, vi har inte råd”. Hela systemet bygger på, som jag ser det, att man har olika roller och 

håller sig till dem på ett tydligt sätt”.57

    I frågan författarna ställde till orkestermusikerna angående hur de märker av det delade 

ledarskapet svarar respondenterna; O1 ”de framträder i olika sammanhang och har ofta olika 

fokus på det de kommunicerar”.58

    O2 ” Jag märker inte av det tillräckligt. Jag skulle vilja se en tydligare skillnad mellan det 

konstnärliga ledarskapet och det ekonomiska. Jag saknar en större ambition från den 

konstnärliga ledaren att satsa på visioner. Nu går de hand i hand”.59

   O3 svarar ”-de framträder i olika sammanhang och har ofta olika fokus på det de 

kommunicerar”.60

    När det kommer till ledarnas mål och frågan om de stämmer överens så svarar Mette 

Berntzen ”-det kan vara olika prioriteringar i förhållande till att sätta repertoaren och 

publiken i centrum eller repertoaren och den konstnärliga utvecklingen i centrum”.

                                               
54 Orkestermusiker 2, Telefonintervju (09-04-20)
55 Orkestermusiker 3, Telefonintervju (09-04-24)
56 Orkestermusiker 1, Telefonintervju (09-04-21)
57 Orkestermusiker 1, Telefonintervju (09-04-21)
58 Orkestermusiker 1, Telefonintervju (09-04-21)
59 Orkestermusiker 2, Telefonintervju (09-04-20)
60 Orkestermusiker 3, Telefonintervju (09-04-24)
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    Orkestern kan se valet utifrån en synvinkel och deras utveckling är inte alltid lätt att jämka 

med publikens val av repertoar. Hon anser att vissa beslut skulle vara lättare att fatta själv och 

ett delat ledarskap menar hon kräver mycket tillit och respekt. Det är även avgörande med en 

god kommunikation. När det inte fungerar ser hon det som en krävande modell men att det 

kan vara mycket effektivt. För Mette Berntzen betyder det delade ledarskapet att de som är 

bra på ekonomi och administration skall driva verksamheten smidigt och att de konstnärliga 

ledarna skall ägna sig åt den konstnärliga visionen och dess innehåll.

    Till orkestermusikerna ställdes frågan; ”hur stark är din röst, får ni vara med i 

framställningen av det konstnärliga programmet? Om inte; Skulle det konstnärliga 

programmet se annorlunda ut om ni själv fick vara med och fatta besluten”? Svaren var 

entydiga; O1 ”-orkestern har representation i ett rådgivande organ till operachefen. Dock är 

den påverkansmöjligheten ganska liten. Om vi skulle få vara med och verkligen fatta beslut 

skulle programmet definitivt se annorlunda ut”.61

    O2 ”-självklart annorlunda”.62

    O3 ”-orkestern har absolut ingenting att säga till om vad det gäller Operans repertoar. Vi 

kan i någon mån genom konstnärliga rådet, påverka val av dirigenter. Det skulle definitivt se 

annorlunda ut om vi kunde påverka valen”.63

                                               
61 Orkestermusiker 1, Telefonintervju (09-04-21)
62 Orkestermusiker 2, Telefonintervju (09-04-20)
63 Orkestermusiker 3, Telefonintervju (09-04-24)
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5. Analys 

    I analysdelen länkas teori och empiri systematiskt samman. Författarna har valt att utifrån 

Döös teorier analysera det delade ledarskapet och även huruvida VD:ns enligt Bourdieus brist 

på kulturellt kapital fungerar i framtagandet av det konstnärliga programmet vid just 

Göteborgs Operan. Analysen är gjord utifrån ett hermeneutiskt synsätt.

5.1 Kapital

    Nedan följer en jämförelse som utgår ifrån empirin och drar denna parallellt med Bourdieus 

fältteori.

    När det kommer till Bourdieus teori om det kulturella kapitalet visar författarnas empiriska 

undersökning att Lise-Lotte Axelsson har ett stort kulturellt kapital. Hennes 20 år långa 

musikdramatiska arbete och sedan hennes tjänst som rektor för Operahögskolan placerar 

henne inom konstens fält enligt Bourdieus teori. Lise-Lotte hamnar enligt Bourdieus helt rätt 

då hon ej besitter ett ekonomiskt kapital som inom det konstnärliga fältet kan ses som ”fult”. 

Hennes yrkeskarriär ger henne ett stort socialt kapital inom det konstnärliga fältet.

    Även Johannes Öhman, Balletchef, besitter ett stort kulturellt kapital med sin långa 

erfarenhet som yrkesdansare.

    Peter Hansson som har en lång erfarenhet ifrån näringslivet kan däremot utifrån Bourdieu 

ha hamnat fel. Med sin brist på kulturellt kapital ger det honom ett helt differentierat spelrum 

jämfört med Lise-Lotte.  Peter har en utbildning och en yrkeskarriär som ger honom ett stort 

ekonomiskt kapital och inom näringslivet ett stort socialt kapital.

    Deras så skilda habitus placerar dem inom olika fält och gör dem benägna att döma 

situationer olika. Konsten med skapandet och estetiken i grunden och företaget som handlar 

mer om ekonomi och lönsamhet.

    Det ekonomiska fältets strävan efter ekonomisk vinning kan vara svår kämpa emot och det 

konstnärliga fältet måste hela tiden förhålla sig till det då det är dominerande. I frågan som 

ställdes, i undersökningen, till orkestermusikerna framgår av svaren att en önskan vore en 

operachef som kan stå upp mot det ekonomiska fältet. O1 säger som nämns i empirin; ”jag 

vill se en starkare operachef, i den meningen att hon starkare driver konstnärliga spörsmål. 

Naturligtvis ska det finnas ett ekonomiskt hänsynstagande MEN det måste komma i andra 

hand hos en konstnärligt ansvarig. Operachefen ska säga ”vi MÅSTE göra detta för att kunna 
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leverera ett konstnärligt bra resultat!”. VD:n kan då kontra med att ”-nej, vi har inte råd”.64

Detta svar visar på hur svårt det kan vara för det konstnärliga fältet att stå upp emot det 

ekonomiska fältet.

5.2 Formellt delat ledarskap 

    Nedan följer en jämförelse som utgår ifrån empirin och drar denna parallellt med Marianne 

Döös och Lena Wilhelmssons teori om delat ledarskap. Dessa riktlinjer är utformade efter en 

traditionell bild av en organisation och kan behöva utvecklas för att stämma överens helt med 

den kulturella institution som GO är.

    När det kommer till de olika typerna av delat ledarskap, formellt delat ledarskap och delat 

ledarskap enbart i praktiken,65 finner författarna likheter främst med det formellt delade 

ledarskapet. VD och operachef är chefer över samma personal och får var för sig fatta beslut 

som rör hela ansvarsområdet men kan var för sig ha ansvar för olika underområden. VD:n 

ansvarar först och främst för kontakt med näringslivet och till exempel sponsorer. Han 

ansvarar för den ekonomiska delen medan Lise-Lotte ansvarar för de konstnärliga frågorna.

5.2.1 Olika typer av delat ledarskap

    Då det kommer till relationen VD och operachef/balettchef kan detta liknas vid ett 

funktionellt delat ledarskap, som utgår ifrån att man ansvarar för helheten men man har delat 

upp den på olika ansvarsområden66. Samtliga ledare är ytterst ansvariga och beslutande i 

princip alla frågor som sedan är uppdelade på olika ansvarsområden. VD samt operachef 

ansvarar tillsammans för uppsättningarna som rör opera, musikal, operett, konserter och 

regional verksamhet och balettchefen ansvarar för dans på regional nivå och stora scenen 

samt turnéer.

    Skuggledarskapet med den ensamme ledaren på toppen,67 går även att applicera på GO med 

sin VD i toppen. Enligt författarna hamnar operachefen i skuggan av VD:n som ses som den 

av ledarna med högst makt. Detta framkommer i analyseringen av svaren från 

orkestermusikerna.

                                               
64 Orkestermusiker 1, 2009. telefonintervju (09-04-21)
65 Döös M; Delat ledarskap i svenskt arbetsliv, 2005 s.19
66 Döös M, Wilhelmsson L; ”Delat ledarskap – en trend i vardande”? 2003, s. 335
67 Döös M, Wilhelmsson L; ”Delat ledarskap – en trend i vardande”? 2003, s. 335
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    Samledarskap som utmärks av att ledarna själva tagit initiativet till det delade 

ledarskapet,68 framkom av studien ej som utmärkande för GO.  Likaså matrisledarskapet som 

karaktäriseras av att varken arbetsuppgifter eller ansvar och befogenheter är gemensamma,69

går ej att applicera på GO.

5.2.2 Delat ledarskap

    Som tidigare i litteraturen framgått så bedrivs en typ av delat ledarskap dock inte helt i 

riktning med de regler och principer som Döös och Wilhelmsson ser som avgörande.70

    Påståendet att ledarna tillsätts och avgår ihop, stämmer enligt den empiriska 

undersökningen inte. Operachefen tog över tjänsten år 2005, VD:n år 2006 medan 

balettchefen endast varit anställd som balettchef sedan 2007.

    Att ledarna inte skulle ha en chans för övergång till sololedarskap kan stämma då det sätt 

ut på samma sätt sedan GO upprättades för 15 år sedan och det därför ej skulle vara troligt att 

den formen ändras. 

   Att uppgiftsfördelningen innebär jämlik vikt och ära kan kopplas till Lise-Lottes 

försiktighet i sin intervju där hon lyfter fram de tre ledarna som jämställda och arbetet ses som 

relativt jämt uppdelat. Äran är dock svår att applicera på enbart ledarna då arbetet i slutändan 

hänger på så många iblandade, såsom dirigenter, musiker, dansare med flera. Lise-Lottes 

motvilja att kommentera VD Peter Hanssons bakgrund kan kopplas till kriteriet att aldrig tala 

illa om den andre inför någon annan person/publik

    Det är fler ledare men endast ett ämbete( ett kontor), de har som framgår alla olika roller i 

organisationen även om de sitter på samma kontor. Så detta kriterium stämmer ej. VD:n har 

det yttersta ansvaret men de delar ansvar för helheten, som i sin tur delats upp i olika 

områden.

    Kriteriet ledarna ingår i ett maktdelande system kan appliceras på GO. Utifrån svaren som 

framgår i intervjuerna så säger sig operachefen ha jämn makt i jämförelse till VD:n även om 

det slutgiltiga beslutet görs av VD:n. De konstnärliga och ekonomiska ansvarsområdena är 

uppdelade men ingen av delarna fungerar utan den andra. Här kan därför orkestermusikernas 

svar gå emot operachefens om att makten är jämt fördelad. De uttrycker att operachefen har 

ett underläge och skulle vilja se en operachef som gjorde sig starkare. Dock kan detta vara 

                                               
68 Döös M, Wilhelmsson L; ”Delat ledarskap – en trend i vardande”? 2003, s. 335
69 Döös M, Wilhelmsson L; ”Delat ledarskap – en trend i vardande”? 2003, s. 335
70 Döös M, Wilhelmsson L; ”Delat ledarskap – en trend i vardande”? 2003 s. 332
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svårt då de ej besitter formell vetorätt mot varandras alla beslut. Vetorätten ligger helt hos 

VD:n.

    En delande ledare måste kunna offra sitt egna, då operachefen inte riktigt ville uttala sig i 

denna fråga så analyseras svaret utifrån orkestermusikernas erfarenhet som säger att 

operachefen ofta offrar sitt. Något som enligt författarna känns som svårt att ändra då VD:n 

har sista ordet.

    Kriteriet att framgångsrika par drar fördel av tvåfalden. Operachefen som har det 

konstnärliga ansvaret för vad som produceras kan utifrån orkestermusikernas svar analyseras 

som att det är svårt för denne att dra fördel i denna process då VD:n ej besitter något kulturellt 

kapital och därför kan ha svårt att sätta sig in i tankesättet. Ledarskapet ses inte jämställt ur ett 

ekonomiskt/konstnärligt perspektiv. Mette nämner vidare att det ibland vore lättare att fatta 

besluten själv och Lise-Lotte poängterar att det är en balansgång mellan trovärdighet och

förankring.

    Det avslutande kriteriet att ledarna praktiserar viss grad av självförnekelse och ödmjukhet, 

har ”koll på sitt ego” får var och en själva tyda. Författarna själva anser att det är viktigt med 

någon form av ego vid framtagandet av det konstnärliga programmet. Enligt orkestermusiker 

O1 så är operachefen inte tillräckligt stark och för mycket i händerna på VD:n. Kanske att 

Lise-Lottes ego bör öka och hennes självförnekelse minska för att det ska bli bättre balans.

6. Resultat

    Att vidare dra samman de olika teorier som den empiriska undersökningen ligger till grund 

för, görs nedan i en sammanfattande del följt av tre stycken fördelar samt nackdelar med det 

delade ledarskapet vid GO.

6.1.1 Resultat sammanfattning 

    Denna sammanfattning bygger på de olika delarna kapital och delat ledarskap som studiens 

syfte varit att studera vid GO.

 Undersökningen visar att en ledares kapital påverkar dennes beslut i 

framtagandet av det konstnärliga programmet. Det är viktigt med ett 

kulturellt kapital för att fungera vid en kulturell institution tillsammans med 
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andra ledare. I ett delat ledarskap är det även viktigt att ledaren med ett 

ekonomiskt kapital även besitter ett kulturellt kapital för att få spelrum och 

för att kunna samarbeta för att ta fram resultat som stämmer överens med 

vad den kulturella institutionen strävar efter.

 De riktlinjer som Döös och Wilhelmsson tagit fram för delat ledarskap är 

utformade efter bilden av en traditionell organisation. GO har ett delat 

ledarskap som skiljer sig från denna bild och därför överrensstämmer inte 

respondenternas svar helt med dessa riktlinjer. Det går dock i stort att dra 

paralleller dessa emellan.

 Den typ av delat ledarskap GO utövar stämmer närmast in på det funktionellt 

delade ledarskapet som Döös och Wilhelmsson behandlar med vissa inslag 

från skuggledarskapet.

6.1.2 Fördelar och nackdelar med det delade ledarskapet

    Nedan följer tre fördelar följt av tre nackdelar med det delade ledarskapet på GO enligt 

författarna:

 Det blir mer konstruktivt att diskutera alternativ till det konstnärliga 

programmet än att vara ensam om uppgiften.

 Genom att öppna sig för de delande ledarna så kan nya tankar och nya 

perspektiv öppnas upp. Det ökar kreativiteten.

 Ensam besitter man sällan alla egenskaper som krävs för att vara en god 

ledare. Det blir till en trygghet, en styrka att vara flera ledare.

 Då VD:n utan konstnärligt kapital har vetorätt och det framgått av studien att 

operachefen ej ses som tillräckligt stark i sin roll kan det delade ledarskapet 

på GO bidra till att den konstnärliga utvecklingen ej blir tillfredställt. Det är 

viktigt att ledarna står på samma grund med en liknande vision något som 

utifrån resultatet ej är fallet.
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 Ett delat ledarskap på en institution så stor som GO ses av författarna som 

enda lösning men det är inte alltid lätt. Beslutsfattande processen blir 

utdragen och det är inte alltid ledarna är överens.

 Författarna anser att orkestern med dess orkesterråd bör ha en starkare röst i 

beslutsfattandet av det konstnärliga programmet för att positivt lättare kunna 

bidra till dess konstnärliga utveckling. Det delade ledarskapet på GO just nu 

tycks inte gynna detta. Ledarna skall lyssna för att få information och inte 

endast av artighet.

7. Avslutande diskussion

    Syftet var att ta reda på huruvida ledarna vid en kulturell institution fungerar i ett delat 

ledarskap då deras kapital eller administrativa och konstnärliga bakgrunder skiljer sig åt.

    I samband med syftet och studiens framarbetande möttes författarna av svårigheter att nå 

somliga intressanta respondenter, dels VD:n på GO och sedan balettchefen. Detta kan bidra 

till att värdet och trovärdigheten av studien minskar. Ytterligare en begränsning i att göra en 

studie som denna är att författarna förlitar sig på det empiriskt insamlade materialet bestående 

av telefonintervjuer. Det är svårt att fastställa om materialet är adekvat då respondenterna kan 

välja att ej delge intervjuaren allt de vill och känner till. Somliga respondenter valde att ej 

fördjupa sig i vissa företagsspecifika frågor som kunde ses som känsliga då de berör 

uppfattningar om nära relationer i ledarskapet.

    Författarna menar med utgångspunkt i de svar som kommit fram, utifrån det hermeneutiska 

synsättet och författarnas egen erfarenhet av studier vid Södertörns Högskola, Konst, Kultur 

och Ekonomiprogrammet som ger titeln Arts Manager, att det är viktigt med erfarenhet från 

både det ekonomiska och det konstnärliga fältet när det kommer till att leda kulturella 

institutioner. Enligt författarna är detta något som saknats inom kultursektorn och titeln Arts 

Manager har uppkommit som en ny term i Sverige. En benämning där kulturellt och 

ekonomiskt kapital är kombinerat i en och samma titel. De ser det som en svårighet att kunna 

sätta sig in i ”kulturtänket” utan att ha erfarenhet ifrån fältet. Författarna anser att detta även 

visade sig i denna studie där samtliga orkestermusiker, som ärligt kunnat svara på de frågor 

som ställdes angående VD:n vid GO och hans brist på kulturellt kapital.

    Med utgångspunkt i den empiriska undersökningen vill författarna fastställa att det delade 

ledarskapet vid GO inte helt fungerar tillfredställande utifrån sett. Att sedan en av ledarna ej 
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kommenterat de olika kapital ledarna besitter i det delade ledarskapet anser författarna som 

förståeligt då det kan skada relationerna då det publiceras. Författarna tolkade tystnaden som 

ett sätt att kanske dölja en åsikt om en brist i kulturellt kapital hos VD:n.

    Det har tidigare aldrig utövats någon annan form av ledarskap vid GO. Detta ger antagligen 

ledarna svårt att föreställa sig någon annan form av ledarskap. Författarna fick intrycket av att 

samtliga ledare var nöjda med det delade ledarskapet även om det ibland kan gå trögt och det 

kan vara lättare att fatta vissa beslut själv.

    Författarna fick uppfattningen av att VD:n ibland kunde ha svårt att sätta konsten i fokus 

och istället fokuserade endast på den ekonomiska vinningen. Med detta anser författarna att 

ett delat ledarskap där ledarnas bakgrund skiljer sig åt inte fungerar i alla situationer men det 

finns tillfällen där ett delat ledarskap med olika bakgrund kan berika verksamheten och de 

som arbetar. Förhoppningsvis kan författarnas tankar inspirera till fortsatt forskning inom 

delat ledarskap, där chefernas bakgrund skiljer sig åt, inom liknande kulturorganisationer som 

GO. 
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9. Bilagor

9.1 Frågeformulär ledare

Tidigare erfarenheter

 Vilken är din huvudsakliga roll inom organisationen?

 Vilken är din tidigare erfarenhet inom det konstnärliga området/yrket?

 Vad har ni för utbildning?

Göteborgs Operan

 Vilka är delaktiga vid de beslut som tas vid framtagandet av det konstnärliga 

programmet?

 Vem fattar det slutgiltiga beslutet inom detta område?

 Anser ni publiken inverka på de beslut som tas vid framtagandet av det konstnärliga 

programmet?

Delat ledarskap

 Hur ser du på begreppet delat ledarskap? Vad betyder det för dig och ditt arbete?

 Tar ni del av varandras arbetsuppgifter?

 Anser ni att det delade ledarskapet är jämställt?

 Kan ni se för och nackdelar med ett delat ledarskap? Att det till exempel skulle vara 

mer eller mindre effektivt? 
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 Skulle vissa beslut vara lättare att fatta själv?

 Överensstämmer era mål alltid? Om inte, känner ni att er åsikt spelar roll?

Konstnärligt kapital

 Skulle enligt dig det konstnärliga programmet se annorlunda ut om er VD, Peter 

Hansson, kom från en mer konstnärlig bakgrund?

 Ser ni några viktiga fördelar med en god erfarenhet inom konstnärliga världen vid 

fattandet av beslut när det kommer till framtagandet av det konstnärliga programmet? i 

så fall vilka?
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9.2 Frågeformulär orkestermusiker

Er bakgrund

 Vilken är din huvudsakliga roll inom organisationen?

 Vilken är din tidigare erfarenhet inom det konstnärliga området/yrket?

 Vad har ni för utbildning?

Delat ledarskap

 Hur märker ni av det delade ledarskapet inom organisationen?

 Enligt dig, anses det delade ledarskapet som jämställt?

 Ser ni det som positivt eller negativt med ett delat ledarskap?

 Er VD, Peter Hansson, kommer tidigare från Volvo. Tror du hans bakgrund från 

näringslivet påverkar hans beslut när det kommer till framställningen av det 

konstnärliga programmet?

 Enligt dig, tror du att Peter Hanssons beslut skulle se annorlunda ut om han hade en 

längre konstnärlig yrkeserfarenhet?

 Enligt dig, verkar ledarna vara överens i fattandet av sina beslut?

 Vet du vems röst som väger tyngst i det slutgiltiga skedet?

 Hur stark är din röst, får ni vara med i framställningen av det konstnärliga 

programmet? Om inte; Skulle det konstnärliga programmet se annorlunda ut om ni 

själv fick vara med och fatta besluten?
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8.3 Bakgrunds information Göteborgs Operan 

   Göteborgs Operan är centralt beläget vid Göta älv med en fartygs och segelliknande 

utformning. Där arbetar det över 500 personer och är uppdelade på cirka 70 olika 

yrkesgrupper. Därtill kommer en mängd gästande artister, dirigenter, regissörer, scenografer 

samt ljus- och ljuddesigner.  Sammanlagt ges cirka 350 föreställningar per år på Göteborgs 

Operan. De är fördelade på cirka tjugo olika produktioner i Göteborg och Skövde samt 

turnéer. Själva kärnan i Göteborgs Operans verksamhet är deras repertoar, som skall vara en 

god blandning av opera, dans, musikal och operett. Med ansvar för både bredd och djup, 

gammalt och nytt, känt och okänt säger de att de ska utmana, roa, röra om, trösta och sprida 

glädje. De skall skapa en symbios mellan kunskap, tradition och förnyelse där de värnar om 

det klassiskt bestående samtidigt som de öppnar för spännande tankar och uttryck i den 

sceniska gestaltningen. Dess uppdrag från dess huvudägare Västra Götalandsregionen är att 

ge alla invånare i regionen tillgång till opera, dans och musikal av högsta kvalitet.71

                                               
71 www.opera.se (090424)


