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Dagens förändrande värld skapar nya förutsättningar för våra organisationer, dess struktur och 

uppbyggnad, vilket ställer krav på anpassning av chefskapet/ledarskapet. Ledarskap är ett 

frekvent diskuterat ämne där nya trender kontinuerligt sätts i fokus. Idag finns det delade 

ledarskapet som ett alternativ till det traditionella ledarskapet och det är ett fenomen som blir 

allt mer förekommande inom organisationer. Det delade ledarskapet innebär att två eller flera 

delar på samma chefsposition. En organisation som implementerat detta är 

Södertäljepsykiatrin där ett unikt samarbete mellan de två huvudmännen, landstinget och 

kommunen, arbetar i avsikt att skapa en helhetssyn för patienten. Syftet med denna 

kandidatuppsats är därmed att undersöka hur det delade ledarskapet karaktäriseras på en 

organisation med två huvudmän, närmare bestämt vad som kännetecknar arbetssättet mellan 

de olika chefsnivåerna. Uppsatsen inriktar sig på Södertäljepsykiatrin och Södertäljemodellen. 

Studien har genomförts på tre chefspar på institutionen genom att följa metoden Grounded 

theory. Metoden handlar om att generalisera kvalitativa data, detta har gjorts genom att koppla 

den insamlade datan till forskning och litteratur inom ämnet. Referensramen har till största del 

grundats på studier från Marianne Döös, men också av andra viktiga forskare inom ämnet.  

 

Resultaten av studien visar på att samarbetet mellan landsting och kommun grundar sig på 

patientens bästa. Enligt chefsparen har det delade ledarskapet mer positiva aspekter än 

negativa och alla ser fenomenet som att man delar på allt förutom viss formalia. Det finns 

olikheter hos de två huvudmännen så som skillnaderna i lagar, regelverk, poängsystem och 

dokumentation men det finns också en möjlighet för chefsparen att till en viss grad välja ut 

det bästa från varje huvudman. Ett mönster i undersökningen visar att det delade ledarskapet, 

särskilt när det inkluderar två huvudmän, har förutsättningarna att lyckas om det 

karaktäriseras en gemensam värdegrund, en prestigelöshet, ett förtroende för varandra och att 

ett beslut om införandet sker på en högre nivå.  Det undersökningen har kommit fram till är 

att det inte finns någon avsevärd skillnad i arbetssättet  mellan chefsnivåerna och att det 

delade ledarskapet i sig inte kräver någon tidigare erfarenhet utav att besitta en chefsposition 

för att lyckas. Vidare visade det sig att det delade ledarskapet mellan de två huvudmännen 

trots olikheter och vissa problem är ett vinnande koncept, inte minst för patienten. För att fler 

skall våga ta efter ”Södertäljemodellen” krävs det dock att modellen görs mer trovärdig och 

inte bara visar den polerade ytan. 
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Abstract  
Title: One Plus One Equal Three? - A study of the transboundary and shared leadership in 

“Södertäljemodellen”  

 

Seminar Date: 2010-06-02 

 

Course: FEK C, Degree Bachelor level, 15 credits, targeting leadership  

 

Author: Therese Köhler, Mina Zakipour  

 

Advisor: Jurek Millak  

 

Keywords: Shared leadership, “Södertäljemodellen”, two principles, Cooperation 

Today the world is in constant change, which creates new conditions for organizations and its 

structure that requires adjustment of the chief position. Leadership is a frequently discussed 

topic, which has continuously changing trends in focus. Shared leadership is a phenomenon 

where two or several leaders share the same position. Today, shared leadership is an 

alternative to the traditional leadership and it is a phenomenon that is becoming more 

common in organizations. One organization that has shared leadership is Sodertalje 

psychiatry, where there is collaboration between county and municipality. In this organization 

they are working with the intention of creating a holistic view for the patient. The purpose of 

this bachelor thesis is to examine how shared leadership in an organization, with two 

principles, is characterized. More specifically, the characteristics of the work process between 

the different levels of management. The essay focuses on Sodertalje psychiatry and the model 

“Södertäljemodellen”. The study has been based on three couples who share their leadership. 

Grounded Theory is the research method that has been utilized and that has determined the 

study process. The method is about generalizing qualitative data, this has been done by 

relating the data to theories, research and literature. The framework is largely based on studies 

by Marianne Döös, but also of other important researchers in the field.  

The results of this study show that this cooperation between the county and municipality is 

based on the patient's best interest. According to the chief couples the shared leadership has 

more positive aspects than negative and they all see the phenomenon as the sharing of 

everything except certain formalities. There are differences between the two principles, such 

as differences in laws, rules, scoring and documentation. This is also seen as an opportunity 

for the couples to some extent choose the best from each principle. 

A pattern in the study shows that shared leadership, specifically when it includes two 

principles, has the potential to be successful if it is characterized by a common value, no 

prestige, trust between each other and that the decision about the shared leadership is 

implemented from a higher level. The outcome of the study is that there is no significant 

difference between the way of work in the different levels of management and that shared 

leadership does not require any previous experience of a chief position. Furthermore it is 

shown that shared leadership between two principles, despite some problems and differences, 

is a winning concept, especially for the patient. For others to be able to implement 

“Södertäljemodellen” it is required that the model is made more credible and is not presented 

without its flaws.  
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1. Introduktionskapitel 
 

 

 I detta kapitel presenteras bakgrunden till undersökningen tillsammans med en överskådlig 

beskrivning om det delade ledarskapet. Utifrån detta definieras uppsatsen syfte och 

avgränsningar som bestämmer riktlinjerna för studien.  

 

 

1.1 Bakgrund 

Dagens förändrande värld skapar nya förutsättningar för våra organisationer, dess struktur 

och uppbyggnad, vilket ställer krav på anpassning av chefskapet/ledarskapet. Att vara chef 

idag förutsätter insikt och förmåga att kunna generera en annan typ av ledarskap än vad som 

eventuellt tidigare varit fördelaktigt. I takt med förändringarna har synen på vad en chefs 

uppgifter är vidgats. Det innebär att ett större register än vad en enskild individ har ibland 

kan fodras och att chefspositionen därför kan bli svår att axla för en enskilt (Döös m.fl, 

2005). Chefrekryterare får det därför svårare att hitta kandidater som faktiskt vill anta denna 

position (Döös, 2006).  

Utifrån sett ses ofta chefpositionen som en position som besitts utav en ensam, stark och 

beslutsam person. Men faktum är att ensam inte alltid är stark och att ledarskapet i sig inte 

behöver vara ett individuellt fenomen (Holmberg & Söderlind, 2004). Stress är en allt mer 

förekommande faktor i samhället och chefs- och ledarpositioner är inget undantag för detta, 

utan blir ofta en hårt utsatt grupp (ibid.). 

Ledarskap är ett frekvent diskuterat ämne där nya trender kontinuerligt sätts i fokus. 

Trenderna kan verka nya och sensationella, men har ofta rötter långt bak i tiden. Redan fyra 

århundraden före vår tideräkning implementerade romarna något som liknar det delade 

ledarskapet. Där delades ledarskapet upp mellan konsulerna, som var de två högsta 

tjänstemännen. De delade på en och samma befattning. I syfte att undvika maktmissbruk fick 

de endast sitta ett år och de kunde upphäva varandras beslut (Wistrand, 1978 i Döös & 

Wilhelmsson, 2003).. Deras fördelning av arbetet var jämlikt och likaså makten. Dessa 

principer spred sig längre än till bara konsulerna, vilket innebar att: ”varje ämbetsman ska 

ha en kollega med lika myndighet” (ibid.). Tankesättet att dela upp ledarskapet/chefskapet är 

därmed inte något nytt påfund, utan snarare något som gör entré på nytt. 

Delat ledarskap innefattar flera sätt att leda en organisation och dela upp 

chefskapet/ledarskapet på (Döös & Wilhelmson, 2003) . Det kan till exempel vara både 

informellt och formellt uppbyggt (Döös m.fl., 2005). Det centrala är att chefpositionen delas 

upp, antingen på två eller flera personer. Företeelsen grundas ofta på en önskan att underlätta 

för cheferna, främja deras hälsa och bygga upp en hållbar arbetssituation, men också om att 

detta ska mynna ut i en effektiv organisation med bibehållen hög kvalité (Döös, m.fl.  2006).  

Kritik mot det delade ledarskapet är att det kan bli otydligt och leda till missförstånd och 

problem inom organisationen (Holmberg & Söderlind, 2004). Men precis som med andra 

typer av ledarskap kan ett delat ledarskap få olika utfall beroende på den specifika 

situationen. Det innebär att det delade ledarskapet kan passa en viss typ av organisation 

exemplariskt samtidigt som det kan vara fel lösning för andra. Tänkas kan dock att ett delat 
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ledarskap i praktiken bidrar till en öppning för nya möjligheter och tankebanor, samtidigt 

som det kan bidra till ett roligare chefskap och därmed en bättre kvalité (Döös m.fl, 2005). 

 

1.1.1 Samarbetet mellan två huvudmän 

 

1995 trädde en psykiatrireform i kraft som lade grunden för ett unikt samarbetet i Södertälje. 

Innan reformen var antalet verksamheter som bidrog med stöd till psykiskt funktionshindrade 

ytterst få. Orsaken var framför allt att ansvarsförhållandena var mycket otydliga mellan 

kommunen och psykiatrin (Forslund, 2009).  Därmed var reformens främsta syfte att villkoren 

för de psykiskt funktionshindrade skulle förbättras.  

De psykiskt funktionshindrade patienterna lider främst av psykossjukdomar, vilket innebär att 

de ofta har allvarliga, långvariga och bestående nedsättningar (Forslund, 2009). Dessa 

patienter har allt för ofta bollats omkring mellan flertalet organisationer och institutioner på 

grund av just den icke genomtänkta ansvarsuppdelningen. 

Reformen syftade till att motverka den otydliga uppdelning, men även främja ett ökat 

samarbete, mellan kommun och landsting. Genomförandet satte ett ökat fokus på patienternas 

behov samt skapandet av en helhetssyn. Den enskilde skulle få mer att säga till om och risken 

för att bli bollad mellan landstinget och kommunen skulle elimineras (Forslund, 2009). 

Detta är ett unikt sätt att arbeta på och Södertälje kommun är, i princip, ensamma om att 

anamma det. Tanken är att arbeta i samverkan genom ett delat ledarskap mellan de två 

huvudmän, landstinget och kommunen.  

 

1.2 Problemdiskussion 

 
I takt med det ständigt förändrande samhället och de nya kraven som ställs på dagens ledare 

börjar gränser överskridas och uppbyggnader omstruktureras, vilket innebär att nya tankesätt 

hamnar i fokus. 

Det är svårt att uppnå ett lyckat samarbete mellan hälso- och sjukvård och sociala 

myndigheter men det kan även vara en förutsättning för ett lyckat resultat, framför allt ur ett 

patientperspektiv. I Södertälje har de utifrån psykiatrireformen startat upp just ett sådant 

samarbete. Södertäljepsykiatrin har implementerat ett tankesätt som å ena sidan känns 

självklart och å andra sidan omöjligt. Utöver att ta steget dit skall de också lyckas leva upp till 

två olika huvudmän samt deras respektive krav och riktlinjer. Hur kan det vara möjligt att leva 

upp till dessa två och samtidigt hålla fokusen på individen levande?  

 

1.3 Syfte 
 

Det övergripande syftet är att undersöka vad som karaktäriserar det delade ledarskapet mellan 

de två huvudmännen, landstinget och kommunen, på Södertäljepsykiatrin. 

 

Konkret, hur bedrivs arbetet mellan de olika chefsnivåerna enligt denna modell? Finns det 

några framträdande kännetecken? 
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1.4 Avgränsningar 
 

Vi har valt att avgränsa oss till Södertälje sjukhus psykiatrimottagning och hur det delade 

ledarskapets arbetssätt fungerar mellan de olika chefsleden. 

 

1.5 Disposition 
 

Kapitel 1: I detta kapitel presenteras en bakgrundsbeskrivning av det valda ämnet följt av en 

problemdiskussion, ett syfte, avgränsningar och definitioner. 

 

 

Kapitel 2: I detta kapitel redovisas det vetenskapsteoretiska synsätt och de metoder som 

används i undersökningen. 

 

 

Kapitel 3: Denna del har som främsta syfte att hantera den teoretiska referensramen som är 

underlag för att skapa förståelse för vad delat ledarskap faktiskt innebär. 

 

 

Kapitel 4: Detta kapitels huvudsakliga funktion är att ge beskrivning utav 

intervjurespondenternas organisation. 

 

 

Kapitel 5: I följande del av uppsatsen kommer våra intervjurespondenter att presenteras och 

information som vi fått genom intervjuerna att uppvisas. 

 

 

Kapitel 6: I följande kapitel presenteras två representanter från näringslivet med erfarenhet av 

delat ledarskap.  

 

 

Kapitel 7: I detta kapitel jämför vi områdeschefernas åsikter, svar och arbetssätt med 

enhetschefernas och redovisar detta under empirin. Empirin behandlas även med den 

teoretiska referensramen.  

 

 

Kapitel 8: I detta kapitel tar vi upp våra egna åsikter som grundar sig i den förståelse vi fått 

under uppsatsarbetets gång. 

 

Kapitel 9: I följande kapitel tar vi upp en sammanfattande diskussion, slutsatser som tagits 

utifrån undersökningen och förslag på framtida forskning. 
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2. Metod 
 

 

I detta kapitel redovisas det vetenskapsteoretiska synsätt och de metoder som används i 

undersökningen. Först kommer de valda metoderna för undersökningen att definieras. Detta 

följs av en motivering till val av metoder och valda källor. Dessutom presenteras 

tillvägagångssätt och eventuell källkritik. 

 

  

2.1 Vetenskapligt synsätt 

 
Denna undersökning förklarar verkligheten genom tolkningar. Den data som samlas in utgår 

ifrån respondenternas uppfattningar om verkligheten. Uppsatsen utgår därmed utifrån 

hermeneutisk ontologi. (Hartman, 2004)  

 

2.2 Val av metod 
 

Då vi befinner oss i och analyserar den sociala verkligheten genom datainsamling, i form av 

intervjuer, har vi valt att använda oss utav metoden Grounded Theory. Grounded Theory 

innebär just att man väljer ett objekt att studera genom att samla in data kring detta som sedan 

analyseras. Denna teori styr hela undersökningens tillvägagångssätt. Det är kvalitativ data 

som samlas in och utvecklas till teorier (Strauss & Corbin, 1990). Ett kvalitativt 

tillvägagångssätt handlar om att få fram speciella egenskaper och kvaliteter hos 

undersökningsobjektet (Reinecker & Jørgensen, 2008).  

Grounded theory handlar i helhet om att se olika tänkbara problem och förklaringar som finns 

i fenomenet man undersöker. De resultaten man får fram jämförs sedan med andra teorier 

eller undersökningar som finns inom området för att kunna få ut skillnader och likheter 

(Strauss & Corbin, 1990). Denna form av jämförelser, mellan våran erhållna data och de 

forskningsresultat och teorier som redovisas i den teoretiska referensramen, utför vi i efter att 

ha gjort de kvalitativa insamlingarna. Detta för att försöka förstå innebörden av 

informationen.  

Den data som samlats in slutleder vi abduktivt. Abduktion har drag av både deduktion och 

induktion, men är inte enbart en mix av dessa då den även inbegriper förståelse. Induktion är 

den metod som utgår från empirin medan deduktion utgår från teorin. I en abduktiv metod 

använder man sig utav empiriska datainsamlingar, som även används i induktiva ansatser. 

Men den abduktiva metoden inkluderar även deduktiva ansatser i det seende att man använder 

sig utav teori i till exempel analysen. Kombinationen empiri och teori ska öka förståelsen 

kring undersökningen (Alvesson & Sköldberg, 2008). Vi har valt att jämföra litteratur och 

forskning kring ämnet med våra undersökningar för att kunna besvara uppsatsen syfte. 

 

En av grundtankarna med Grounded Theory är att undersökningen ska göras objektivt och det 

inte ska formuleras några specifika forskningsfrågor innan analysen. Om man har 

förformulerade forskningsfrågor skall dessa vara vida för att forskaren ska fortsätta vara 

öppen för eventuella mönster som visas i undersökningen. (Strauss & Corbin, 1990)  
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Enligt Strauss och Corbin (1990) vet inte forskaren vid början av forskningens skede helt 

vilka parametrar denne ska titta på och därför ska inga tyngre litteraturundersökningar göras. 

Detta för att forskaren, återigen, inte ska skapa hypoteser innan undersökningen. (Strauss & 

Corbin, 1990) 

Vi har valt att delvis använda det tankesättet som Grounded theory presenterar. Detta genom 

att vi innan undersökningens början utförde en litteraturundersökning för att få en förståelse 

om vad det delade ledarskapet handlade om. Vi höll forskningsfrågorna breda för att få ut så 

mycket information som möjligt. Därefter hittade vi kärnan i uppsatsen och de parametrar vi 

fokuserat på, såsom arbetssättet på de olika chefsnivåerna inom Södertäljemodellen. Sedan 

kunde vi även strama åt våra forskningsfrågor, specificera vårt syfte samt koppla det till den 

teoretiska referensramen.  

Grounded Theory innebär att man efter att ha analyserat den insamlade datan avgör om det 

finns ytterligare information att samla in i en nästa gång. Men om den senaste 

informationsinsamlingen inte bidrar till någonting man har användning för behöver inte fler 

deltagare undersökas. Vi ansåg att vi redan efter första omgångens datainsamling fick 

tillräckligt med information för vår undersökning och att vi därför inte behövde ännu en gång. 

 

2.3 Tillvägagångssätt 
 

Vi började med att söka på begreppen ”delat ledarskap”, men även ”kollektivt ledarskap” när 

vi letade litteratur. Båda dessa gav många träffar. Vi gick noga igenom litteraturen kring 

begreppen för att se vilken relevans de enligt oss hade för undersökningen.  Efter noga 

överväganden beslutade vi oss för ett visst antal artiklar och böcker som vi såg var 

återkommande i referenslistor från artiklar, avhandlingar och böcker som vi kommit i kontakt 

med inom området delat ledarskap. För att hitta litteratur kring ämnet har vi använt oss av 

databaser såsom Google Scholar och JSTOR genom Södertörns Högskolas bibliotek. Efter att 

en överblick skapats kring ämnen ansåg vi att vissa källor var mer väsentliga och tillförlitliga 

än ansda för vår studie. 

I de fall då vi har använt oss utav Internet har det främst varit för att söka efter källor, så som 

litteratur på bibliotek. Utöver detta har vi sett det som ett bra redskap till att hitta information 

om och kontakt med företag och organisationer via deras hemsidor. Vi har lagt stor vikt i att 

kritisk granska den information denna källa har givit samt uppmärksammat och rapporterat 

senaste uppdateringsdatumet och den fullständiga adressen. 

 

2.4 Källor  
 

Vår uppsats bygger på en kombination av både primärkällor och sekundärkällor. Våra 

primärdata är den data vi får insamlad då vi har direktkontakt med källan, såsom våra 

intervjuer. Våra sekundärdata är den data vi har fått in genom litteraturundersökningar och 

den information vi fått från Internet. 
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2.5 Urval  
 

Totalt har det varit sex stycken respondenter från Södertäljepsykiatrin som deltagit i vår 

undersökning. Två av dem arbetar tillsammans som områdeschefer i ett delat ledarskap och de 

andra fyra jobbar i par två och två som enhetschefer. Utöver dessa tre par som är med i 

undersökningen finns ytterligare ett enhetschefspar på två personer. Anledningen till att dessa 

inte är med i urvalet beror på att de ligger mitt i en rekryteringsprocess. I varje chefspar är en 

av dem representant från landstinget och den andra från kommunen. Personerna vi har valt ut 

arbetar aktivt i organisationen och inom Södertäljemodellen. Våra respondenter har därför 

både erfarenhet av modellen och det delade ledarskapet.  

 

 

 

Figur1. Södertälje Psykiatris organisationsstruktur 

 

 

För att vidga kunskapen om fenomenet delat ledarskap har även Kristin Holmberg och Eva 

Söderlind från Doppia intervjuats vilka presenteras senare i ett separat kapitel. 

 

 

2.6 Intervjuer  
 

Vad man får ut av en intervju beror mycket på vilken typ av frågor man som forskare väljer 

att ställa till respondenten och på vilket sätt intervjun läggs upp. Den kan bland annat vara 

strukturerad vilket innebär att följden på frågorna och vilka frågor som skall ställas är 

utformade och bestämda i förväg. Här får forskaren mindre inflytande över hur frågorna 

kommer att besvaras. Man kan även välja att ha en ostrukturerad intervju, vilket istället 

innebär att frågornas formulerande och deras följdordning inte är beslutade i förväg och att 

intervjun därmed mer kan liknas vid ett vanligt samtal. De främsta fördelarna med denna typ 

av intervjuer är att det skapar en mer informell stämning och flexibilitet vilket i sig kan 

motivera den intervjuade att prata mer än annars. (Hartman, 2004) 

 

Istället för att välja ett av dessa tillvägagångssätt har vi valt att använda oss av en 

halvstrukturerad intervju som innebär att vi har utformade frågor som ska ställas i ordning, i 

form av en intervjumall (bilaga 1), men att de intervjuade även har fritt spelrum att uttrycka 

sig (Hartman, 2004). Detta blir en form mittemellan de två tidigare beskrivna. Detta 
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tillvägagångssätt valde vi då vi ansåg att det var den bästa proceduren för vår uppsats, då vi i 

högsta möjliga mån ville få ut så mycket information som möjligt.  

 
Båda av oss har varit med på intervjuerna som har spelats in och antecknats. Vi bestämde oss 

för att en av oss skulle vara huvudansvarig för att ställa frågorna och den andra har haft 

huvudansvaret för att anteckna. Detta för att undvika otydlighet och för att upprätthålla 

strukturen. Båda har haft möjligheten att ställa eventuella följdfrågor för att ytterligare öka 

anpassningen och kvaliteten på intervjuerna. Vi har följt intervjumallen för att kunna jämföra 

respondenternas data.  

 

Ytterligare en intervjumall (bilaga 2) gjordes för de två representanterna från Doppia där 

samma tillvägagångssätt som tidigare använts, dock med annorlunda formulerade frågor.   

 

2.7 Reliabilitet  
 

Reliabilitet innebär hur tillförlitlig våra data är och hur stor sannolikheten är att samma 

resultat skulle uppnås om någon annan, till exempel i framtiden, skulle genomföra samma 

undersökning (Denscombe, 2004). Då vår undersökning har fokuserats på människor som alla 

reagerar, svarar och beter sig på olika sätt och då vi har tolkat och analyserat den information 

vi erhållit från dessa kan det vara svårt att uppnå exakt samma resultat. Dock har vi använt oss 

utav halvstrukturerade intervjuer och en och samma intervjumall till alla de chefsparen vi 

studerat vilket ökar reliabiliteten. 

 

2.8 Validitet  
 

Validiteten i studien handlar om hur väl vår insamlade data stämmer överens med 

verkligheten (Denscombe, 2004). Vår undersökningsgrupp kan endast representera det här 

specifika fallet inom denna organisation och kan därför inte stå för hela populationen. 

 

2.9 Källkritik 
 

Det är av vikt att betona för uppsatsens läsare att de två representanterna från näringslivet, 

Doppia, som presenteras senare kan anses vara partiska i denna undersökning. Detta då de har 

vinning i att prata gott om fenomenet delat ledarskap eftersom det kan främja deras 

verksamhet vars huvudsakliga uppgift är att erbjuda utbildningar för chefer (Doppia, 2009). 

 

2.10 Litteratur och vetenskapliga artiklar  
 

Personer med erfarenheter inom ämnet som vi mött under undersökningens gång har 

inspirerat och rekommenderat oss vidare till ytterligare information. Vi har främst använt oss 

utav litteratur, tidigare forskning och vetenskapliga artiklar i vår referensram. Detta för att 

skapa en bred bild av fenomenet.  

 

För att göra denna bild mer rättvis har vi valt att fokusera på de teorier, referenser och 

forskningar som vi anser har varit mest förekommande och viktiga för ämnet.  



14 
 

Med tanke på att vi ska undersöka ämnet inom svensk verksamhet har vi valt att fokusera på 

forskning som är grundad på Svenskt arbetsliv såsom Döös och Wilhelmsons avhandlingar, 

men vi har även tittat på andra forskares böcker och avhandlingar för att få en bredare 

kunskap och fler synvinklar. Vi vill poängtera att förr var det mer aktuellt att forska kring 

ledarskapet med en person på toppen, hur det fungerar och ledarens egenskaper. På senare tid 

har det skett en förändring och forskningen har övergått till mer fokus på relationer till 

medarbetare och underordnande (Döös &Wilhelmsson, 2003).  
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3. Teoretisk referensram och tidigare forskning 
 

 

Denna del har som främsta syfte att hantera den teori som är underlag för att skapa 

förståelse för vad som karaktäriserar det delade ledarskapet på chefsnivåerna och vad det 

faktiskt innebär. 

 

 

3.1 Begreppsdefinitioner 
 

Då det finns åtskilliga beskrivningar och definitioner av vad ledarskap och delat ledarskap är 

följer här de definitioner som sätts fokus i denna undersökning. 

 

3.1.1 Ledarskap 

Vi har valt att genom följande citat visa vad ledarskapet kan innebära: 

"Leadership (according to John Sculley) revolves around vision, ideas, direction, and has 

more to do with inspiring people as to direction and goals than with day-to-day 

implementation. A leader must be able to leverage more than his own capabilities. He must be 

capable of inspiring other people to do things without actually sitting on top of them with a 

checklist.” Bennis, W. „On Becoming a Leader‟ Reading, MA: Addison-Wesley Publishing, 

(1989, p.139)  

Detta citat är valt till för att visa den bredd som väldigt ofta krävs av en ledare i dagens 

samhälle, vilket kan bidra till en ökad förståelse för fenomenet delat ledarskap. 

 

3.1.2 Skillnaden mellan chefskap och ledarskap 

                                               

Chefskap står för de hårda faktorerna i organisationen såsom planering, budgetering, 

organisering, styrning och sätta gränser. Ledarskap handlar om de mjuka faktorerna som att 

skapa visioner, strategier, gemensam kultur och ha en lyssnande roll (Daft, 1999). Dessa är 

viktiga aspekter att ha med sig när man behandlar frågor inom ledarskapsämnet, då de annars 

är lätta att förväxla eller att man tar för givet att det ena alltid kommer med det andra. 

 

3.1.3 Delat ledarskap                                                                                                                                                       

 

Det finns ett flertal olika definitioner på det delade ledarskapet. Vi har valt Döös m.fl. (2006) 

definition där det delade ledarskapet är när positionen delas på två eller flera personer. Det 

delade ledarskapet skiljer sig alltså framför allt från det traditionella ledarskapet genom att 

fler än en besitter en position. Vi har valt denna definition av delat ledarskap då det är denna 

som finns mellan de två huvudmännen inom Södertäljemodellen. 
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3.1.4  Äkta och oäkta dubbelkommandon 

 

Håkan Lambert-Olsson (2004) tar upp vad han kallar det äkta och oäkta 

dubbelkommandona och menar att skillnaden mellan dessa två typer av ledarskap är 

huruvida ledarna kommer fram till beslut gemensamt och ifall de är överens eller inte.  

 

Det äkta dubbelkommandot definieras enligt Lambert som ett ledarskap där ledarna måste 

vara överens innan beslut kan fattas gemensamt. De båda ledarna är formellt jämställda i det 

äkta dubbelkommandot och den ena kan inte köra över den andra på något sätt. Misslyckas 

man komma överens så kan ärendet läggas åt sidan eller föras vidare till överordnade för 

avgörande.  

 

Det oäkta dubbelkommandot menar Lambert avser delat ledarskap där ledarna inte behöver 

vara överens för att komma fram till ett beslut. Det kan framstå som att det har varit en dialog 

mellan ledarna men att det egentligen är den högre uppsatte ledaren som har den formella 

rätten, som har kommit fram till beslutet (Lambert-Olsson, 2004).  

 

3.2 Olika former av delat ledarskap 
 

Marianne Döös och Wilhelmson (2003) utformar i sin studie ”Delat ledarskap – en trend i 

vardande?” fyra olika former av delat ledarskap som kommer att kallas följande; 

samledarskap, funktionell delat ledarskap, skuggledarskap och matrisledarskap. Uppdelningen 

av dessa olika varianter av ledarskap baseras på hur arbetsuppgifter och ansvar/befogenhet är 

uppdelade.   

 

 Gemensamma 

arbetsuppgifter 

Uppdelade arbetsuppgifter 

Ansvar/befogenheter 

gemensamt 

Samledarskap Funktionell delat ledarskap 

Ansvar/befogenheter 

uppdelat 

Skuggledarskap Matrisledarskap 

 

Figur 2. Uppdelningen av det delade ledarskap enligt Döös och Wilhelmson 

 

 Matrisledarskapet karaktäriseras av att både arbetsuppgifter och ansvar/befogenheter 

är uppdelade. Det som är gemensamt inom matrisledarskapet är underordnade, man är 

chef/ledare för samma underordnade men inom olika områden fast man samtidigt har 

som mål att verka för organisationens bästa. En kritik till denna form av ledarskap 

enligt Döös och Wilhelmson är konkurrensen som kan uppkomma mellan dessa ledare 

vilket kan skapa problem mellan ledarna och inom verksamheten. 

 

 Det funktionellt delade ledarskapet kännetecknas av att arbetsuppgifterna är 

uppdelade men man tar ansvar och befogenheter tillsammans för helheten. Ledarna är 

sedda ur ett hierarkiskt perspektiv på samma nivå men jobbar med olika underordnade, 

det finns alltså en uppdelning av arbetsområden.  
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 Skuggledarskapet karaktäriseras av att det är två ledare som delar på samma 

arbetsuppgifter men ansvar och befogenheter är uppdelade. Denna form av ledarskap 

ser oftast mer hierarkisk ut på det sättet att ledaren utåt sett står för allt ansvar och 

befogenheterna då han/hon  formellt är ledaren inom organisationen och den andra blir 

mer osynlig och sedd som en underordnad. Att denna form av ledarskap fortfarande 

ses som ”en man på toppen” är mestadels enligt Döös och Wilhelmson  på grund av att 

den andre medarbetaren förblir osynlig formellt inom organisationen.  

 

 Samledarskapet, till skillnad mot skuggledarskap, funktionellt delat ledarskap och 

matrisledarskap, har samledarskapet ingen uppdelning av ledarskapet utan ledarna 

leder tillsammans. Arbetsuppgifter och ansvar/befogenheter är i denna form av 

ledarskap formellt gemensamt.  

 

3.3 Tidigare forskning 
 

3.3.1 Millak (2006) ”Organisation och ledarskap. Delat ledarskap inom en 
vårdorganisation, ett exempel från Finspång ” 
 

Millak har år 2006 skrivit en avhandling om det delade ledarskapet inom vården. Syftet med 

undersökningen var ”att analysera och skapa förståelse för fenomenet delat ledarskap som en 

lednings- och styrform i en sjukvårdsorganisation” (Millak, 2006, s. 3) och mer specifikt gick 

Millak in på vissa aspekter så som effekter och egenskaper med det delade ledarskapet. 

Personal från den administrativa sidan, sjukvårdspersonal, somliga ur ledningen i 

Östergötland och även personer utanför institutionen intervjuades i studien.  

 

Studien kommer fram till flera olika reslutat men vi tar endast upp dem som för vår studie är 

väsentliga. 

 

Studiens resultat visar på att det delade ledarskapet kom fram i organisationen av olika 

orsaker. Det var på grund av samarbetssvårigheter mellan individer och enheter, att sjukhus är 

noggrant övervakade, att de har stor press på sig, att sjukvårdsdirektören inte var läkare vilket 

försämrade förtroendet hos personalen, för att överleva som organisation och avta 

revirtänkandet inom sjukvården.  

 

Millaks studie resulterar även i att det är vården och patienten som nu hamnar i centrum efter 

hopslagningen av ledarskapet. Det uppkommer att det blir ett mer enhetligt budskap och 

styrning med det delade ledarskapet, ett gemensamt yttre mot patienten och att personer 

utanför organisationen visat en positiv reaktion efter sammanslagningen. 

 

Millak presenterar en ny definition av delat ledarskap, nämligen Rationellt samledarskap. 

Detta då hans resultat leder till en utveckling av Döös och Wilhelmsons (2003) fyra olika 

former av delat ledarskap. Det Rationella samledarskapet innebär att ledarna delar på 

uppgifter utefter rationalitet, så som vem som är mest lämpad för uppgiften.  
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3.3.2 Döös m.fl (2005) ”Delat ledarskap i svenskt arbetsliv – kartläggning av 

förekomst och chefers inställning”  

 

Döös m.fl (2005) har gjort en undersökning på delat ledarskap med 404 chefer på olika 

chefsnivåer på arbetsställen med minst tio anställda. Syftet med undersökningen är att visa var 

delat ledarskap finns i svenskt arbetsliv, till vilken utsträckning det används och hur allmänt 

fenomenet är. Forskningen grundar sig på de 404 chefers olika uppfattning och attityd om det 

delade ledarskapet genom telefonintervjuer.  

Bland de chefer som i undersökningen visade sig i någon form dela på ledarskapet, formellt 

eller ej, så visade det sig att de varit ensamma chefer tidigare. I studien framgår det att hälften 

hade varit chefer i minst nio år och bara fem procent har varit chef under en kort period på 

mindre än två år.  

Bland de chefsparen som har undersökt är 98 % av de som själva delar på ledarskapet positiva 

till ledarskapsfenomenet och 2 % negativa till det delade ledarskapet. Av de som inte själva 

delar på ledarskapet är 58 % positiva, 34 % negativa och 8 % vet ej.   

Det som kom fram i forskningen som positivt med det delade ledarskapet var framförallt att 

chefskapet blir roligare, mer stöd, minskad sårbarhet, att ha ett bollplank, bättre och mer 

genomtänkta beslut, avlastning i arbetet och fler infallsvinklar.  

När cheferna beskriver de negativa aspekterna var de mest förekommande svaret om 

otydlighet. Otydligheten kunde även kopplas samman med andra ord så som att det blev 

otydligheter i budskap och ansvar, otydlighet för organisationen och de anställda.  Det togs 

också upp andra svar så som att det delade ledarskapet kunde skapa feluppfattningar, att det är 

resurskrävande, att saker faller mellan stolarna och att det fanns risk för dubbla budskap. 

Problem med det delade ledarskapet kunde enligt de besvarande komma ifrån olika 

grundläggande värderingar och ändamål, dålig personkemi och konflikter. 

 

3.3.3 Döös & Wilhelmson (2003) ”Delat ledarskap – en trend i vardande?”  

 
Döös och Wilhelmson har år 2003 forskat en del om fenomenet delat ledarskap. De har bland 

annat i deras avhandling ”Delat ledarskap – en trend i vardande?” som tidigare nämnts tagit upp 

olika versioner av delat ledarskap och kommunikation. Avhandlingens avsikt är att öka kunskapen 

kring delat ledarskap och ställa frågan om parledarskap är en trend i vardande. Döös och 

Wilhelmson har gjort litteraturstudier och kommer fram till att vad ledarskap är ändras hela tiden 

och att en form av delat ledarskap kan vara underlättande för en chef, skapa mer kompetens och 

vara bättre för organisationen.  

De studerade fyra ledarpar och deras verksamheter och kom fram till att ett delat ledarskap, 

speciellt samledarskap, är i positiv bemärkning.  Då ledarparen väljer varandra, får rörelsefrihet, 

har mer tid för kommunikation och har mer förtroende för ledningen kan de hantera konflikter 

bättre och eventuella kriser som kan uppkomma i organisationen. Ett av ledarparen blev 

prisbelönta till bästa chefskap. Alla ledare var överens om att i det delade ledarskapet är det 

extremt viktigt att sprida makten till underordnade och medarbetare och inte bara fokusera på 

varandra. Att blanda in alla i organisationen och personer som är i kontakt med verksamheten för 

att nå bästa möjliga mål. Dock när ledarna inte får tid för kommunikation och inget förtroende 

finns så fungerar inte det delade ledarskapet trots högt satta mål och ambitioner för att nå dessa 

mål.  
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Det så kallade samledarskapet som var i fokus i avhandlingen visade sig öka uthålligheten hos 

ledarna som delade ledarskapet, även kompetensen och lärandet ökade. Döös och Wilhelmson ser 

denna form av det delade ledarskapet som en trolig ny form av ledarskap som kommer bli en 

alternativ form av chefskap och ledarskap i framtiden. Dock anser de att det behöver utvidgas mer 

och att det behövs mer forskning kring området för att få tillräckligt med kunskap för att förstå 

och kunna använda sig korrekt av det.  

Döös och Wilhelmson tar upp i sin avhandling om hur viktig kommunikationen är, speciellt för att 

ett delat ledarskap ska fungera. De skriver om hur kommunikationen är en grund för att skapa 

kvalitet i verksamheten och goda medarbetarrelationer. Döös och Wilhelmson kommer fram till 

att när man är två ledare och samarbetet ökar gynnar det både ledarskapet och verksamheten. Det 

är i det delade ledarskapet av vikt att det finns mer tid till kommunikation och även att öka 

interaktionen till medarbetarna för att skapa en bättre relation.  Beroende på hur kommunikationen 

sker så kan otydlighet, konflikter och förvirring undvikas i organisationen. Döös och Wilhelmson 

menar till exempel att då underordnade plötsligt får två ledare är det viktigt för dem att veta om de 

ska vända sig till endast en, vem i sådant fall, eller om de ska vända sig till båda. 

Kommunikationen är viktig på det sättet att man kan handla snabbt och intuitivt, klara konflikter 

och turbulens lättare, och kunna ta beslut utifrån vaga signaler från omgivningen (Döös & 

Wilhelmson, 2003). 

 

3.3.4 Döös m.fl (2006) ”En studie av parledarskap – sammanfattning. Om faser, 

arbetssätt och uppfattningar från 14 delande chefer, deras medarbetare och 

överordnade i Stockholms stad” 

 

Döös m.fl. skrev år 2006 En studie av parledarskap – sammanfattning. Om faser, arbetssätt 

och uppfattningar från 14 delande chefer, deras medarbetare och överordnade i Stockholms 

stad”. På grund av ett stort intresse av delat ledarskap hos de inblandade påbörjades det 2003 

ett arbete mellan Kompetensfonden, Stockholms stad och Arbetslivsinstitutet. Samarbetet 

gick ut på en studie av sju stycken chefspar som under viss tid delat sitt ledarskap. 

Redogörelsen här är därmed ett sammandrag av denna grupps slutliga rapport. I rapporten 

presenteras hur dessa par har delat ledarskapet med varandra, hur det hela varit uppbyggt, 

men framför allt hur de uppfattat det delade ledarskapet och vad det faktiskt innebär att arbeta 

på det sättet. Det tas även upp aspekter som medarbetarperspektiv, överanställdas perspektiv 

och likaså delande chefers perspektiv. 

 

En av de sakerna som kom fram i undersökningen var det faktum att många av medarbetarna 

faktiskt kände att de kunde vända sig till båda sina chefer och att det också fanns en känsla av 

att de vände sig lika mycket till båda. I samma undersökning framkom det att cheferna 

menade att initiativet att dela borde etableras av de blivande cheferna och inte uppifrån. Detta 

med tanke på att de då skulle vara lättare att bygga upp en gemensam värdegrund. 

3.3.5 Öman, Sören (2005) ”Juridiska aspekter på samledarskap – hinder och 

möjligheter för delat ledarskap” 
 

I ” Juridiska aspekter på samledarskap -hinder och möjligheter för delat ledarskap” 

framkommer följande information. Ofta beordrar lagstiftningen en organisation att till 

exempel vissa krav måste uppfyllas. Ofta pekar inte lagstiftningen i sig ut en enstaka person 

som bär detta ansvaret, vilket innebär att detta läggs i händerna på organisationen. Det i sin 

tur innebär att lagstiftningen i sig faktiskt inte som regel hindrar dessa att utpeka fler än en 

enstaka person att bära detta ansvar Däremot, om denna form av ledarskap skulle innebära att 

kraven inte uppnås eller om det på något sätt skulle uppfattas som om organisationen har en 
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otydlig intern fördelning på ansvaret kan det komma att talas om straffåtgärder. Även när det 

är organisationen som blir sanktionerat kan det vara den eller dessa ansvariga som blir 

drabbade internt inom organisationen. 

 

Organisationer kan utse en person inom organisationen som skall stå för att dessa krav i 

lagstiftningen blir uppfyllda. Om de sedan har gett denna/dessa personer/er de förutsättningar 

som behövs och de resurser som krävs för att leva upp till dessa men företaget ändå inte gör 

det så kan alltså de bli sanktionerad på grund av sitt utsedda ansvar. Om fallet istället skulle 

vara att organisationen/företaget/myndigheten inte har pekat ut någon som ansvarig skulle 

dessa sanktioner förmodligen istället riktas mot en av de personer som besitter de högsta 

positionerna, så som till exempel VD:n. Denna skulle då drabbas efter grunden att om man 

inte klart och uttryckligen har delegerat ett ansvar har man det själv kvar. 

 

Samma situation skulle även kunna uppstå vid ett delat ledarskap. Om uppdelningen av 

ansvar skulle bli oklar uppkommer en risk att personen som gett denna ”grupp” ansvaret själv 

skulle kunna drabbas av de eventuella sanktionerna om kraven inte skulle uppfyllas. 

Resultatet skulle bli sådant av samma anledning som tidigare, på grund av att han eller hon 

inte pekat ut någon ansvarig. Man kan inte säga att lagstiftningen är emot delat ledarskap, 

snarare att den indirekt i praktiken motverkar att flera personer än en utses ha gemensamt 

ansvar.  



21 
 

4. Företagspresentation 
 

 

I följande kapitel kommer vi ge en närmare presentation av Södertäljepsykiatrin och 

samverkan mellan de två huvudmännen.  

 

 

4.1 Södertäljemodellen 
 

Södertäljemodellen grundar sig på den psykiatrireform som ägde rum för 15 år sedan. 

Samarbetet mellan landstinget och kommunen är centralt för denna modell syftar till att 

sätta brukarens perspektiv i fokus. Allt skall finnas under ett och samma tak och risken 

för dessa patienter att bollas omkring skall därmed elimineras.  Denna samarbetsmodell 

syftar till att inte bygga upp murar runt omkring sig gentemot omgivningen utan ser 

istället sin organisation som ett fenomen som river just dessa murar.  

Samarbetet innehåller fyra rehabiliteringscenter, nämligen gårdarna Grengå    rden, Sydgården 

och Österäng samt den Allmänpsykiatriska rehabiliteringsenheten. Även på dessa olika 

avdelningar finns det en representant från vardera huvudman, alltså från både landsting och 

kommun. Organisationen är uppbyggd så att de olika gårdarna syftar till att fokusera främst på 

personer med psykossjukdomar och likande, medan den allmänpsykiatriska 

rehabiliteringsenheten ger hjälp till övriga psykiatriska sjukdomstillstånd. Medan 

landstingsdelen på Österäng samarbetar med Salems kommun så är det Nykvarns kommun 

som samarbetar med de från landstinget på Grengården. (Forslund, 2009) 

Figur 3. Södertäljemodellen  
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Ansvaret för patienternas rehabilitering delas av både landstinget och kommunen, detta främst 

då det är svårt att skilja mellan vad som är psykiatrisk och vad som är social rehabilitering. 

Även på denna nivå handlar man tillsammans med brukaren och varje enskild brukare får en 

representant från landsting och en från kommun. Samarbetet har ägt rum i ca 15 år och 

fortsätter ständigt att utvecklas och förnyas.  

Detta samarbete struktureras upp med hjälp av olika styrgrupper, ledningsgrupper och 

referensgrupper. Vad alla dessa framför allt har gemensamt är att alla måste vara överens för 

att kunna fatta ett beslut i gruppen. 

När det kommer till det här samarbetet och ekonomi fungerar det på följande sätt; den 

enskilda huvudmannen ansvarar för anställning och bekostnad av sin personal. Detta är ett 

unikt samarbete mellan två olika huvudmän med grunden att se till patientens behov. I och 

med att de ursprungligen representerar olika huvudmän finns det också olika krav och 

liknande som organisationen ställs inför. (Forslund, 2009) 

 

4.2 Camberwell Assessment of Need (CAN-skalan) 
 

Kommun och landsting gör tillsammans med patienten varje år med hjälp av CAN-skalan 

bedömningar av patienten och klientens grundläggande behov. Denna bedömning kan även 

ske med anhöriga som vill delta. Denna form av skattning tar upp 22 olika livsområden som 

det kan anses att patienten behöver stöd i. Bedömningen ligger sedan som grund till patienten 

eller klientens rehabiliteringsplan. (Samverkansöverenskommelse, 2007) 

 

4.3 Rehabiliteringsplan 
 

Alla patienter och klienter ska ha en individuell rehabiliteringsplan som de har kommit fram 

till med sin samordnad. Planen, som ska vara skriftlig, ska inte bara förklara hur 

rehabiliteringen ska gå till utan vem som ansvarar för vilket område och när uppföljning ska 

ske. (Samverkansöverenskommelse, 2007) 

 

4.4 Samordnare/ Case manager modellen 
 

Från respektive huvudman finns det en Case manager (CM)/samordnare för varje klient eller 

patienten som finns på de olika gårdarna. Case managers/samordnare har ansvar för att 

klientens planering blir genomförd. Det är en huvudregel inom modellen att varje patient och 

klient ska ha en samordnare från både landsting och kommun just för att underlätta för 

patienten och eliminera risken att han eller hon faller mellan aktörerna. Dessa samordnare/CM 

ska underlätta kontakten mellan enheterna och myndigheterna för klienten om det uppstår 

problem. De har bland annat som uppgift att göra rehabiliteringsplanen tillsammans med 

klienten efter att ha utfört CAN-skattning. (Samverkansöverenskommelse, 2007) 
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4.5 Dokumentation 
 

Dokumentationen för landsting och kommun sker för sig på olika databaser. De olika 

huvudmännen har dock inte tillgång till varandras dokumentationssystem. För att förenkla och 

förbättra samordningen har de på rehabiliteringsenheterna viss dokumentation gemensamt i en 

särskilt brukarmapp. I brukarmappen ingår bland annat rehabiliteringsplan, kopia på CAN-

skattningen och andra gemensamma dokument. (Samverkansöverenskommelse, 2007) 
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5. Empiri 
 

 

För att få en tydligare bild av hur det gränsöverskridande och delade ledarskapet fungerar 

inom Södertäljemodellen genomfördes tre intervjuer med personer som är anställda inom 

modellen och har stora erfarenheter kring samarbetet, men också kring det delade 

ledarskapet. I följande del av uppsatsen kommer våra intervjurespondenter att presenteras 

och information som vi fått genom intervjuerna att uppvisas. 

 

 

5.1 Presentation av det övre chefparet 

 
Marie Askerstam  

Marie sitter på landstingets sida och var med och jobbade som projektledare inom modellen 

innan hon sen fick chefspositionen i uppdrag av sin arbetsgivare. Hon har ingen tidigare 

erfarenhet av delat ledarskap och hade inte ensam haft en chefposition innan. De har delat på 

ledarskapet sedan Södertäljemodellen började verka. 

Christina Gustafsson  

Christina sitter på kommunalsidan och har tidigare erfarenhet av att vara ensam chef. De har 

delat på ledarskapet sedan Södertäljemodellen började verka. 

 

5.2 Södertäljemodellen ur det övre chefsparets perspektiv 
 

Här nedan följer de resultat som kommit ur intervjun med det övre chefparet. 

 

5.2.1 Definitioner och åsikter om delat ledarskap 

 

Enligt Marie
1 

är det delade ledarskapet att man delar gemensamma uppdrag. Christina
2
 menar 

att de tar del av varandras områden och att ledarskapet tillsammans med det ansvar som 

medföljer blir något större än det egna formella. De har uppgifter och befogenheter 

gemensamt men delar upp visst ansvar. Vidare menar hon att man har olika styrkor och 

svagheter och andra synvinklar vilket kan berika ledarskapet. De menar också att ens 

kunskapsfält vidgas när man får någon att bolla idéer med. De båda är överens om att beslut 

som rör den gemensamma organisationen ska fattas gemensamt när de båda sitter med.  

”Så ett formellt beslut som jag skriver på i min organisation är ju underbyggt så att vi har 

kollat av med varandra och rör det vår gemensamma verksamhet så ska vi ändå vara 

överens”, säger Christina. 

_________________ 

1 
Marie Askerstam, intervju 2010-04-14 ca 16.00- 17.00 

 
2 

Christina Gustafsson, intervju 2010-04-14 ca 16.00- 17.00 
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I och med att de är representanter för den egna huvudmannen medger de att de på sätt och vis 

också känner lite starkare för den huvudman de kommer ifrån och att det kan bero på att det är 

där man har sin största kunskapsbas. De säger att det därför är viktigt att behålla respekten för 

varandras kompetens. Paret anser att det finns mycket positivt med det delade ledarskapet. 

Chefsparet uttrycker att det inte blir lika sårbart ifall någon slutar eller är borta vilket också är 

en vinning för personalen. De säger också att det blir roligare, en bättre arbetsmiljö och att det 

finns en oerhörd styrka i att inte vara ensam. Marie tillägger också att man lär sig nätverka 

och att man får kontinuerlig träning i ledarskapet då ingen har mandat att bestämma. Detta 

innebär att det hela tiden ställs krav på ledarskapet då man inte bara kan gå sin egen väg. De 

båda tar upp vikten av gemensam värdegrund och prestigelöshet, det får inte bli en tävling. 

De nackdelar som paren ser med delat ledarskap är att besluten, trots att de förhoppningsvis är 

mer genomtänkta, ibland tar längre tid att fatta. De nämner även nackdelar som olika 

regelsystemen, förutsättningar, mandat och krav. Den största nackdelen enligt dem båda är 

dock ifall ledarskapet inte skulle fungera, då det delade ledarskapet är en väldigt speciell 

situation och att det ofta är väldigt personbundet hur man klarar av den. Därför försöker 

Christina och Marie se till att träffa de undre chefparen ofta, speciellt i början. 

”På samma sätt som de bästa sidorna kan komma fram och man stärker varandra kan även 

de sämsta sidorna komma fram när det blir konkurrens eller prestige”, säger Christina. 

 

5.2.2 Bakomliggande anledningar till samarbetet 

 

Enligt paret är anledningen till uppbyggnaden av modellen att psykiatriska patienter ofta föll 

mellan stolarna när de bollades mellan kommun och landsting och i och med de otydliga 

ansvarsgränserna for väldigt illa. Psykiatrireformen tillsammans med det faktum att de satte 

sig ner ihop och diskuterade frågan rent organisatoriskt ledde till ett ökat fokus på patienten 

och en väg in för denna. Paret berättar att initiativet kom från en högre nivå, att det var statligt 

och att det både rörde sig om politiker och högre tjänstemän. De är båda är överens om att 

detta samarbete kan ses som en kostnadsbesparing i sig.  

”För patienterna är det här en verksamhet där de ska få allt”, säger Marie. 

 

5.2.3 Olikheter och likheter mellan kommun och landsting 

 

Då kommun och landsting styrs på olika sätt menar paret att olikhet i yrkesgrupper och två 

olika kulturer växer fram, vilket har varit svårt ibland. De menar att det kan vara svårt att 

känna sig hemma på varandras områden och att det då är viktigt att man fokuserar på det 

väsentliga, patienten. De största olikheterna som tas upp är att ett län och en kommun är olika 

uppbyggt. Omfånget är mindre i kommunen än Stockholms län. Till exempel styrs kommunen 

mer utav socialtjänstlagen och landstinget utav hälso- och sjukvårdslagen. Vidare benämns 

också olikheter som betalningssystem, styrsystem och dokumentationssystem.  De ser sig 

själva som en länk gentemot respektive huvudman vars uppgift är att förankra uppåt och få 

förståelse för deras annorlunda villkor. Men de ser det som något de måste ta sig igenom, 

istället för som hinder. 

Marie förklarar att det i början var svårt att arbeta med landstingets poängsystem och att det 

varit stora skillnader i betalningssystemet. Idag har de lyssnat in väldigt mycket och 
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betalningssystemet är mer gynnsamt för nätverkstänket. De berättar att man genom 

samplanering idag får mer om landstinget samarbetar med patienten och kommunen. 

”- Nej fast de har tvingats in under det. Det blir verklighet för dem, det där poängsystemet är 

ju lika mycket deras nu”, svarar Marie på frågan om även kommunen lever under dessa krav. 

Christina klargör att det är viktigt att inte dra sig undan och tröttna på den andra 

huvudmannen då det berör deras gemensamma verksamhet att dessa pengar kommer in. 

Därför får även de kommunanställda lära sig ersättningssystemet och förstå att det är de 

villkoren som gäller, detsamma gäller landstinget när kommunen till exempel drabbas av 

nedskärning. De ska arbeta ihop på ett smart sätt. Vidare menar paret att de försökt ändra på 

dokumentationssystemet, men att det då krävs lagändringar. När det kommer till lönefrågan 

ser de inte det faktum att de har olika lönesystem som något större problem.  

De menar att den största likheten är att de har arbetat mycket med värdegrunden och att det är 

viktigt att den verkligen betyder något.  

“Men i stora grova drag om man tittar på det som kommer ut centralt både från landsting 

och kommun så är det patienten i fokus och det handlar om bärandet av den enskilde, att öka 

självbestämmandet, människors lika värde, samma vård och likvärdighet, respekt för 

individen och sådana saker”, säger Christina 

De förklarar sedan att värdegrunden är något de respektive gårdarna gör var för sig och 

därefter jobbar efter och också skapar samma visioner och mål. Ett mål de har gemensamt är 

till exempel CAN-skattningen. 

”Sen kan det handla om ett mål som är satt utifrån att landstinget kräver att det ska vara si 

och så för någon yrkesgrupp eller att kommunen kräver att minst 25 % av något ska vara 

gjort och så och då får man ju baka in det så att det blir ett gemensamt mål och vitsen med 

det är ju att vi känner ansvar och liksom delar ambitionen att följa upp varandras mål 

också”, förklarar Christina. 

Annars menar paret på att de största likheterna är att de båda verksamheterna är politiskt 

styrda, beroende av politiska beslut och att de vänder sig till samma målgrupper. Ibland korsar 

deras uppdrag varandra eller så finns det en zon där de båda är ansvariga. Marie tillägger även 

att budgetprocesserna för dem båda är väldigt korta. De menar att de respektive 

huvudmännens olikheter också kan innebära att de kan välja ut det bästa från varandra. Det 

måste dock förankras och vara beslut som kan tas av socialchef och verksamhetschefen på 

landstingssidan. 

 

5.2.4 Samverkan mellan huvudmännen 

 

Chefsparet berättar att de alltid vid rekrytering har med ena parledaren när de anställer den 

andra.  Även fast de själva inte var med och valde varandra menar de att de verkligen har valt 

att driva frågor tillsammans. 

Paret menar att brukarna bara har varit positivt inställda till verksamheten. De gånger de anser 

att det är kritik är när samarbetet fallerar. De säger också att det ibland kan vara besvärligt och 

att man kan känna sig väldigt udda på grund av andras åsikter och varandras huvudmän. Men 

när de får diskutera detta försvinner föreställningarna och synpunkterna till stor del. Christina 

säger att det ibland kan vara svårt när det skall fattas beslut inom kommunen och hon måste 
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förklara att detta är något hon gör med Marie på deras planeringsdag. Andra inom 

huvudmannaorganisationen tycker att det skulle bli bekvämare om de jobbade utifrån samma 

förutsättningar alla tillsammans. Paret tror att folk kan tycka att det dem gör är bra men att de 

inte vet om det direkt är avundsjuka.  

”Man väcker ändå någon sorts respekt att det är en bra verksamhet och så. Sen tror jag att 

väldigt många tycker att det är bekvämt att jobba med bara sin egen organisation så de är ju 

inte sådär väldigt avundsjuka. Men det finns ju naturligtvis både och. Och det finns ju dem 

som säger hur sjutton gör ni och vad fantastiskt att ni har kommit så här långt. Så att det 

finns ju alla reaktioner”, fortsätter Christina. 

Marie tillägger därefter att det också rent internt finns andra verksamheter som börjar ta efter 

konceptet. Det finns en stolthet över arbetet både från dem själva och deras respektive 

huvudmän. 

Paret berättar att det finns en samarbetsöverenskommelse och att det nu börjar komma 

nationella perspektiv och länsdirektiv som går ut på att man just ska skriva avtal tillsammans.  

Genom att arbeta efter vårdprogram strävar de efter att bli bäst i Sverige på samverkan och 

kvalitet.  

De är överens om att tiden till att prata ihop sig egentligen inte finns men att det är av vikt att 

man tar den. De ses varje vecka, om så bara för att luncha och pejla av allt. Varför de valt att 

sitta isär trots att de undre chefsparen sitter ihop är för att ha behålla ingången till sina 

respektive huvudmän och inte bygga upp nya murar. De nämner här att enhetscheferna dock 

sitter ihop just för att de ska kunna vara närmare varandra.  

När vi frågar hur deras arbeta följs upp tar de upp CAN-skattningen och statisktik så som 

statistikenkäter som de följer upp tillsammans, men detta sker mer internt. Chefsparet berättar 

även om deras kamrathandledning som går ut på att cheferna istället för att ha en extern 

handledare träffas några chefer och tar hjälp av varandra. Det finns enkäter för både patient 

och medarbetare. Men någon direkt uppföljning på just det delade ledarskapet finns inte. 

Marie säger att ledarskapet kan bli otydligt om de skulle gå ut med olika direktiv och att det 

därför är av vikt att i alla lägen komma med ett gemensamt budskap och gemensamma 

uppdrag. Christina menar att detta är något som kan missas av nyanställda och som i sin tur 

kan leda till splittringar i personalgruppen. De menar att förutom vid specifika frågor som lön 

och semester känner de att de anställda kan vända sig lika mycket till de båda. Skulle någon 

vända sig till den ena för att få ett specifikt svar skulle de se det snabbt, då de alltid arbetar för 

att vara enhetlig. Till exempel träffas chefparen ihop när de pratar verksamhet och har möten. 

Enligt paret delar de på väldigt mycket men pratar inte med utomstående om det och ifall 

någon i personalen skulle be den ena chefen att hålla något för sig själva anser de inte längre 

att det handlar om ledarskap utan om något personligt, vilket de inte har någon erfarenhet 

ifrån. De tycker att folk verkar ha förtroende för det. 

När vi frågar ifall det delade ledarskapet bidrar till ökad press uppifrån eller nerifrån är de 

båda eniga och svarar nej. 

Vidare diskuterades det huruvida de tror att det finns en kvalitetskontroll- tanke i varför de 

över dem anställde två. Där höll dem med att det är ju faktiskt så att man har ögon på 

varandra och Christina säger att det är något de har tänkt på så till vida att de ibland förlitar 

sig på den chefen som har längre erfarenhet när det anställs någon ny. De tror också att det 

delade ledarskapet kan motverka att någon tappar sin professionalitet. De båda är eniga när 
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det kommer till att de är varma anhängare till deras arbetssätt. De ser inte att det här sättet att 

arbeta på skulle vara begränsat till just deras typ av organisation, utan många fler, då det 

delade ledarskapet leder till en viss synergieffekt. 

Om de inte är överens dem emellan menar chefsparet att de får processa och skulle det bli för 

problematiskt får de vända sig till överordnade. Ovanför dem finns en styrgupp med bland 

annat socialchefen och verksamhetschefen för psykiatriska kliniken, där de diskuterar sådant 

som gäller alla gemensamma verksamheter. Där sitter de båda med och dit kan de i så fall 

vända sig.  

”Och då handlar det ju om att vi tar upp de argument som finns, så man får försöka hitta en 

väg som är acceptabel för bägge parter. Så det är mycket det här att lyssna in och förstå 

varandras ställningstaganden så att man inte bara kör sitt eget race”, säger Christina på 

samma fråga. 

 

5.2.5 Önskemål och framtidssyn 

 

Att inte fler tar efter deras arbetssätt tror de beror på organisationernas olika kulturer, 

regelverk och lagstiftningar och att det inte är lätt att sy ihop dessa på alla nivåer. Då det 

annars finns risk för splittringar som i sin tur kan leda till att man exkluderar sig från 

respektive huvudmans uppdrag. Marie tillägger att det handlar om att man måste kunna tappa 

lite kontroll och att det rör sig om makt. De är eniga om att det är en svår period att ändra 

traditioner och att omfattas av någonting större som man inte kan så mycket om i början. 

Vidare menar paret att det då blir viktigt att ha en vision om vart man ska nå. Paret berättar att 

de har en väldigt bra gemensam bild av vilken psykiatri de ska ha i framtiden och för vad det 

betyder för patienter och klienter med en helhetssyn.  

”Vi lutar oss väldigt mycket på vårdprogram och riktlinjer över huvudtaget när det gäller 

metoder för hur vi ska jobba. Det underlättar, det är inte så mycket diskussioner om vad det 

är vi ska genomföra”, fortsätter Marie 

Huruvida det delade ledarskapet inom organisationen skulle kunna ersättas av en person 

menar paret att de provat det på olika sätt men att det inte fungerat, då det till exempel blir 

väldigt svårt att få mandat in i alla organisationerna och då det är av betydelse vart man har 

sin anställning för den anställda. 

De menar att mycket i framtiden talar för deras arbetssätt, då olika riktlinjer och beslut från 

centralt och nationellt håll stärker modellen då de tar upp gemensamma åtaganden, 

samarbetsavtal och att man ska sy ihop verksamheten. Men de ser även ett hot i 

privatiseringen och stora vårdbolag. Men de tror att det faktum att de har kontinuerlig kontakt 

med brukarna(patienterna), att de jobbar med att få in brukarna i planeringen och 

beslutsfattandet i ledningsgruppen kan stärka dem. De säger vidare att detta har varit mycket 

uppskattat av brukarna och att det är något som verkligen visar på deras patientfokus. Ifall det 

är något de skulle vilja förändra så är det dokumentationssystemet. 

Deras tips till andra som funderar på att ta efter är att det måste grunda sig på ett gemensamt 

beslut på högsta nivå och en gemensam värdegrund. Därefter tillägger de båda att tydlighet är 

nyckelordet. 
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5.3 Presentation av de undre chefsparen 
 

Åse och Marianne 

Åse och Marianne jobbade tillammans i fem år fram till ett halvår tillbaka på Österäng 

öppenvårdsmottagning. Åse är landstingsanställd och Marianne är anställd av Södertälje 

kommun. Båda sitter idag i samma ledningsgrupp men delar inte längre på ledarskapet, det 

gör Åse med en ny person i nuläget. Marianne hade i fyra år jobbat med det delade 

ledarskapet med en annan person innan Åse fick positionen. Tidigare hade Åse jobbat som 

chef men Marianne hade bara haft en teamledar -funktion.  

Jerker och Liselott 

Jerker och Liselott har jobbat med det delade ledarskapet på öppenvårdsenheten Sydgården i 

nio år och det pågår fortfarande. Jerker är anställd på kommunen och Liselott på landstinget.  

Liselott jobbade i två år med delat ledarskap med en annan innan Jerker blev anställd. Både 

Jerker och Liselotte har tidigare erfarenhet av chefskap, men dock har inte Jerker någon 

erfarenhet av det delade ledarskapet innan. 

 

5.4 Södertäljemodellen ur de undre chefsparens perspektiv 
 

Här nedan följer de resultat som kommit ur intervjun med de undre chefparen 

5.4.1 Definitioner och åsikter om delat ledarskap 

 

På hur Åse och Marianne definierar det delade ledarskapet svarar de att det delade ledarskapet 

nästan är en livsstil mellan 8-17 varje dag, där de delade på allting förutom viss formalia. 

Marianne
3
 påpekar att det gäller i förhållande till vad man går ut med till gruppen, förhållande 

till medarbetare, verksamhetsplanering, arbetsmiljöfrågor, personalfrågor och så vidare. Desto 

mer samkörd man är desto mer kan man gå isär och eftersom det fanns sådan tillit dem 

emellan kunde vissa saker skötas genom att de bara tittade på varandra.   

Liselott och Jerker delar på befogenheter och uppgifter och menar på att det blir uppdelat vare 

sig de vill eller inte. Liselott
4
 tar upp att de trots allt har ansvar över personal och deras löner 

för vardera huvudman, men att är till exempel någon borta går de in för varandra. Jerker
5
 

poängterar här att anställda kanske kan säga att ”du är inte min chef, du har inte ett skit med 

det att göra” men eftersom de jobbar i parledarskap och att hela organisationen bygger på det 

så är det en förutsättning, annars skulle allt rasa. 

 

 

 ______________ 

3 
Marianne Lundin Lagestam, intervju 2010-05-07 ca 11.00- 12.00 

 
4 Liselotte Skarle, intervju 2010-04-13 ca.09.00-10.00 

 
5 Jerker Warnander, intervju 2010-04-13 ca.09.00-10.00 
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Det mest positiva med det delade ledarskapet enligt Åse
6
 är just att man delar ledarskapet, hon 

anser att det blir en professionell och personlig utveckling i jobbet. Marianne delar inte längre 

ledarskap och tycker nu att det blivit mycket tråkigare när hon arbetar själv på en 

chefsposition. Stora poängen med det delade ledarskapet enligt henne är att hon hade någon 

att prata med och bolla med innan de gick ut till gruppen. Hon tar också upp att som delade 

ledare behövde man inte alltid komma ihåg allting själv och de behövde inte känna tvång att 

klara allt själva utan de kompletterar varandra och det blir då lättare att leda. Åse tillägger 

även att det, precis som med det traditionella ledarskapet, såklart finns nackdelar med det 

delade ledarskapet. Men att det är mer vinst än nackdelar.  Åse tar upp att nackdelarna är om 

man inte lyckas och att det är de underordnade som då drabbas. 

”Det är ju om man inte lyckas, då blir det ju effekter i personalgrupp, man måste ha 

inställningen till att det ska gå, att man tror på det genuint, att man ser fördelarna och vill nå 

dit, för fungerar det inte så sätter det igång mekanismer som gör att man springer åt olika 

håll istället för samma håll.”, säger Åse 

Även Marianne anser att det negativa måste vara ifall chefsparet inte fungerar ihop. Framför 

allt för personalgruppen, då det blir otryggt och troligtvis värre när det är två osynkroniserade 

ledare än en ensam som inte fungerar. Åse tillägger även att det faktum att de måste vara 

samordnade då kan skapa en fördröjning, men att detta dock inte behöver vara en nackdel. 

Liselott ser det delade ledarskapet som en trygghet då till exempel Jerker är borta eller 

tvärtom så finns det alltid en där, hon känner även att hon kan bolla saker med någon och har 

någon som kan komplettera det hon är sämre på och tvärtom. Jerker tillägger att det också blir 

ett mycket roligare och lättare jobb. Något negativt som Liselott kommer in på är att det kan 

testas ibland av personal hur bra det delade ledarskapet fungerar då personalen kan söka upp 

den person de tror de kan få ett ja ifrån, speciellt ny personal. Liselott anser att det värsta är de 

olika kraven som de olika huvudmännen kan komma med och Jerker håller med om att det 

inte är så kul. Men annars ser de inte något problem med fenomenet. De tillägger att det kan 

ta upp till några år för att man ska kunna lära sig att samarbeta med varandra och lära känna 

varandra tillräckligt bra för att ett delat ledarskap sedan ska fungera. Åse och Marianne anser 

också att det kan ha funnits tillfällen då personal kan ha försökt få ut ett visst svar ur en av 

ledarna genom att gå till en av dem enskilt men att de då inte diskuterade detta utan istället 

väntade de tills de båda var där som ett chefspar för att ta besluten.  

5.4.2 Bakomliggande anledningar till samarbetet 

 

Båda chefparen säger här att anledningen till att landsting och kommun samarbetar är på 

grund av att patienten inte ska ramla mellan stolarna. Det är inte kvantiteten utan kvaliteten 

nämner Jerker. Det handlar om att patienten ska vara i fokus och att de gör det bästa för 

denne.  

 

 

 

 

______________ 

6 Åse Bergström, intervju 2010-05-07 ca 11.00- 12.00 
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5.4.3 Olikheter och likheter mellan kommun och landsting 

 

Åse och Marianne anser att de olika kraven från landsting och kommun är så inpräntat att de 

inte ens tänker på det och att de mest har sett det som en utmaning och inte som att de är 

auktoritetsstyrda och att det har skapat krångel. De känner att de är som en enhet och inte som 

två olika.  

Som tidigare nämnts är en olikhet de olika kraven som inte är så uppskattade av Jerker och 

Liselott. Dock säger Jerker att dem hela tiden omvandlar direktiven och ramarna de får från 

sina uppdragsgivare till någonting som passar dem på Sydgården.  

”Det är inget som man heller ifrågasätter, utan det är bara så det är. Och då kan inte våra 

kommununderordnade säga ni måste följa kommun utan nej vi måste ha saker som passar 

oss.” ,säger Jerker 

Det som är mest olikt mellan kommun och landsting enligt Liselott och Jerker är att det ser 

annorlunda ut för deras personal med tanke på att till exempel landstinget har ett poängsystem 

och måste till exempel ha ett visst antal patientbesök per dag för att få pengar, men det 

behöver inte kommunsidan.  

Åse och Marianne tar också upp det här med poängsystemet och att till exempel landstinget 

på deras rehabilitering tog hand om saker som promenader och liknande fastän kommunen 

lika gärna hade kunnat göra det, men då hade inte landstinget fått sina poäng. De nämner även 

det separata dokumentationssystemet de har som en olikhet och att det hade varit bättre om 

det hade gemensam dokumentation. Dock anser de att det fungerar bra då samordnarna 

dokumenterar samma möte vilket innebär att samma saker har hänt. Jerker och Liselott tar 

också upp detta. Dock anser de att de med en gemensam dokumentation skulle förbättra 

samarbetet. De tar även upp ett tydligt exempel på en skillnad mellan landsting och kommun 

där de anställda från kommunen får 1000 kr för friskvård och anställda från landstinget får 

3000 kr.  

Båda chefsparen tar även upp CAN-systemet som en gemensam metod som både landsting 

och kommun har. Denna använder sig de utav som en bedömningsskala för att förbättra 

patientens rehabilitering. 

Det som är unikt med organisationen säger Jerker är att hälsosjukvårdslagen och 

socialtjänstlagen ger stöd åt både landsting och kommun under samma tak och att samarbete 

och behoven ska tillgodoses. Dock har landstinget huvudansvar för behandling och medicin 

medan kommunen har huvudansvar för förhållandena hemma och sysselsättningen. Med 

tanke på att sekretessen är bruten kan man prata öppet med både landsting och kommun och 

detta är för att patienten inte ska komma i kläm, enligt Jerker.  

En av olikheterna som tidigare tagits upp är hur de har uppdelat ansvar på viss formalia såsom 

personals löner. Detta menar Liselott och Jerker är en begränsning och de skulle vilja ha en 

gemensam budget som de själva skulle kunna dela ut löner ifrån till sina anställda. Det 

uppdelade ansvaret för lönerna ser det andra chefsparet inte som ett problem.  

 

5.4.4 Samverkan mellan huvudmännen 

 

Liselott hade jobbat med det delade ledarskapet i två år innan Jerker fick positionen och hon 
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var med och valde Jerker som den som hon ska dela det delade ledarskapet med. Detsamma 

gällde det andra chefsparet Åse och Marianne. Marianne hade innan jobbat med det delade 

ledarskapet och fick vara med i rekryteringen av positionen som Åse sökte till. Nu när 

Marianne slutade var Åse med på rekryteringen av den hon skulle jobba med framöver och 

hon upplevde att hon hade det avgörande ordet. Innan de började med delat ledarskap hade de 

båda enhetscheferna jobbat med traditionellt ledarskap separat. 

När det kommer till diskussionen kring det delade ledarskapet som en kontroll uppifrån anser 

Liselott och Jerker att det absolut kan vara det. Åse och Marianne tror inte att det är därför 

man blir anställd och vore det därför skulle det inte fungera. Båda chefsparen anser också att 

det inte behöver betyda att de får mer press uppifrån eller nerifrån just på grund av att de är 

två.  

De två paren är öppna med att om det kommer en underordnad till dem och berättar någonting 

är dessa medvetna om att chefsparen pratar med varandra.  Liselott tar upp att verkade det 

vara ett alltför känsligt ämne frågade de till exempel ”Kan jag berätta detta för Jerker?”.  

Marianne och Åse påpekar att ofta var de två på alla samtal men hamnade man ensam var det 

inga hemligheter dem i mellan och hela personalen visste att de pratade med varandra. Båda 

paren anser också att personalen har känt att de kan gå till båda i paret när de haft någonting 

de funderat över eller något problem att ta upp. De tror inte att det har spelat någon roll om 

man varit anställd av landsting eller kommun.  

Som svar på frågan hur chefsparet tog beslut ifall de inte kom överens så svarar båda 

chefsparen att de inte hänt dem. Liselott säger att det kan vara tillfällen då de inte tycker 

samma men det gäller att inte ta beslut utan att stämma av med den andra och diskutera fram 

ett beslut tillsammans. Marianne och Åse tar här igen upp att de aldrig tog beslut utan att båda 

var med, men efter tiden visste de vad den andra skulle säga och behövde inte längre fråga 

den andra. 

Åse och Marianne tycker inte att medarbetarna på andra enheter från varken kommun eller 

landsting riktigt pratar om det delade ledarskapet de använder sig utav. Det är mer bara ett 

fenomen som finns där, som kanske inte så många egentligen vet så mycket om.  Där menar 

Liselott och Jerker att omgivningen är medvetna om deras delade ledarskap. De känner sig 

inte udda utan snarare att de bemöts med stor stolthet.  

När ämnet brist på kommunikation behandlades var de båda paren ense om att det kan 

behövas mer tid då det ibland var brist på tillfällen. Men ju mer samspelta de blir desto 

mindre tillfällen behövs. 

Ingen av chefparen anser att det blir otydlighet i ledarskapet på grund av att de är två chefer 

från två olika huvudmän. Åse anser att det handlar om förståelsen mellan ledarna som gör att 

det kan bli otydligt, eventuell splittring eller inte, inte att det är olika huvudmän.  

På huruvida underchefsparens ledarskap hade en uppföljning svarade Åse och Marianne att de 

hade möten med huvudmännen var tredje vecka i psykosledningsgruppen och Åse hade även 

separata kommunmöten med Christina. Jerker och Liselott nämner enkätundersökningar som 

deras personal ska svara på från respektive huvudman som en slags uppföljning. De uttrycker 

också att de skulle vilja ha en gemensam enkät istället för två olika. Kamrathandledningen har 

de endast varit på en gång men det är inte heller någonting de efterfrågar då de anser att de har 

tillräckligt med möten och är säkra i sitt ledarskap.  
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5.4.5 Önskemål och framtidssyn 

 

Varken Åse eller Marianne tror att det delade ledarskapet kan tas över av en person med tanke 

på att det ledarskapet handlar om samverkan och att hela verksamheten bygger på just detta. 

Åse tar då också upp ett exempel om en ledare som skulle försöka med detta på en annan 

verksamhet men hennes åsikt om det var att det fungerade lite halvdant och inte riktigt som 

det hade kunnat om man var två. Marianne anser också att man har en viss roll för de 

underordnade och kan man inte stå som förebild i praktiken på hur samarbetet ska fungera kan 

man inte kräva det av dem anställda heller.  

I framtiden tror Åse att Södertäljemodellen kommer finnas kvar eftersom det blivit sådan 

stark verksamhet men hennes uppfattning är att det inte verkar som att så många kommer ta 

efter. Hon nämner att folk har försökt och är intresserade men inte lyckats. Marianne har en 

teori om att många försöker likna modellen och bara lämnar ut det till personal men att det 

inte fungerar. Hon anser att det måste vara ideologiskt förankrat på högsta nivå, till och med 

politiskt.  Båda anser att det också handlar om vad man är för person för att det ska fungera.  

Jerker och Liselott tror att det kan vara en ekonomisk fråga och en mognadsfråga varför inte 

fler tar efter Södertäljemodellen. De anser dock att det delade ledarskapet är ett fenomen som 

borde fungera på alla möjliga organisationer och de förstår inte riktigt varför inte fler tagit 

efter det fenomenet. De tror att i framtiden kommer fler ta efter och att de kommer få en 

bredare målgrupp för sin organisation. Detta för att fler kommer se att det är bättre för 

patienten och att det är en långsiktig investering. De anser även att det krävs två drivkrafter 

från respektive huvudman för att få det att fungera.  

De säger även att de trots att organisationen har möten på beslutsfattarnivå där brukarna sitter 

med finns en önskan om att verksamheten skulle inkludera brukarna ännu mer.  De vill även 

se mer utvecklingsarbete såsom visionsfrågor för de tre gårdarna när det kommer till aspekter 

som rör sig utanför deras ramar. Då de känner att det stödet saknas idag.  
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6. Doppia 
 

 

I nedanstående kapitel presenteras representanterna Kristin Holmberg och Eva Söderlind 

från Doppia, samt informationen som framkommit i deras intervju. Denna del har för avsikt 

att vidga kunskapen kring fenomenet delat ledarskap.  

 

 

6.1 Kristin Holmberg och Eva Söderlind, Doppia 

 

Utöver representanterna som befinner sig inom Södertäljepsykiatrin har vi även tagit hjälp 

utav och fått infallsvinklar från dessa två representanter från näringslivet som arbetat och 

arbetar med delat ledarskap och som därför har stor kunskap inom området. Dels sker detta 

genom en intervju men också med hjälp utav deras bok. Detta har vi gjort för att kunna vidga 

kunskapen kring det delade ledarskapet. 

Kristin Holmberg och Eva Söderlind har båda jobbat på ledarpositioner i över tjugo år som 

tillfälliga ledare, chefer på olika nivåer och indirekta ledare. De har under flera år arbetat 

tillsammans och använt sig av delat ledarskap på Ericsson Business Consulting i Stockholm. 

(Doppia, 2009) 

”I syfte att få litet mer kött på benen ställdes några frågor till Kristin Holmberg som har 

erfarenhet av att själv arbeta i delat ledarskap, och som sedan ett par år arbetar som konsult 

med delat ledarskap som specialitet.”, Skriver Döös i sin forskning ”Delat ledarskap - en 

trend i vardande?”. 

 

Efter att ha fått mycket beröm för den form av ledarskap de använt, på vilket sätt de använt 

den och hur väl de lyckats, har de fått en hel del utmärkelser, bland annat har de blivit 

utnämnda till Årets Chef år 2000 med motiveringen: 

"De är föredömen och tillsammans är de starka, mer kompetenta och modiga. Delat 

ledarskap är en verklig utmaning som kräver samspel, samstämmighet, tydlighet och god 

kommunikationsförmåga." (Tidigare Vinnare av Årets Chef – Chef) 

Inom Doppia är de nu båda VD och konsulter i ledarskap. Företaget utvecklar, utbildar och 

vägleder ledare i arbetslivet. De erbjuder skräddarsydda lösningar genom coaching, 

workshops och utbildningar som ska hjälpa just vissa behov (Doppia,2009). Vissa 

utbildningar är även i samarbete med Chef, som är ett av månadsmagasin om chef och 

ledarskap (Press – Chef & Om Chef - Chef)  

Holmberg och Söderlind har också skrivit boken ”Leda genom att Dela” som är som en 

handbok för ledare som vill prova på delat ledarskap eller som bara vill veta mer om 

fenomenet. I boken tas både positiva och negativa aspekter upp, råd angående delat ledarskap 

och annan information kring fenomenet. Boken är bland annat skriven utifrån Holmberg och 

Söderlinds egna erfarenheter och möten med olika chefspar som använder eller använt sig av 

delat ledarskap. (Holmberg & Söderlind, 2004).  
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Kristin Holmberg
7
 och Eva Söderling

8
 berättar hur de efter att ha vunnit chefspriset fick 

mycket uppmärksamhet och att fler och fler började höra av sig och be om information om 

hur de lyckades med sitt ledarskap. Det var då de valde att säga upp sig på Ericsson och starta 

Doppia.  

När de talar om gemensam värdegrund som ett exempel på vad som krävs för ett delat 

ledarskap kommer de in på hur viktigt det är att ha samma visioner och mål. Det delade 

ledarskapet skulle inte fungera om man hade olika mål men däremot kan man ha olika vägar 

att gå, bara man får dem hopslagna till en väg. Vissa kanske vill gå en raksträcka medans 

andra vill gå runt, då kanske vägen till målet får bli någonting mitt emellan för att det ska 

fungera. En annan sak som är väldigt viktig för att det delade ledarskapet ska lyckas är att det 

ska vara prestigelöshet cheferna emellan så det inte blir någon negativitet mellan paren.  

Det delade ledarskapet är enligt Holmberg och Söderlind bäst om ledarna får välja varandra. 

Då ledarna inte själva får vara med och välja den andra så fungerar oftast inte ledarskapet. Det 

finns undantag naturligtvis, men det är inte många. De tar bland annat upp i boken hur viktigt 

det är att man som chef/ledare i ett delat ledarskap inte sätter högre krav på sig själv än på 

ledare som är ensamma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

7 
Kristin Holmberg, intervju 2010-04-28 ca 13.00-14.00 

 
8 Eva Söderlind, intervju 2010-04-28 ca 13.00-14.00 
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7. Analys 
 

 

I detta kapitel jämför vi områdeschefernas åsikter och svar med enhetschefernas som vi 

redovisat under empirin. Empirin behandlas även med den teoretiska referensramen.  

 

 

7.1 Chefsparen 

 
Av de båda enhetscheferna hade en i paret jobbat med det delade ledarskapet innan den andra 

blev rekryterad. Innan de började jobba ihop så jobbade de med traditionellt ledarskap. Marie 

och Christina blev hopsatta utan att den ena valde den andra. Holmberg och Söderlind menar 

på att det inte är ofta som det delade ledarskapet fungerar ifall ledarna inte fått välja varandra, 

det finns naturligtvis undantag men de är inte många.  

 

Av chefsparen vi undersökte hade inte alla tidigare erfarenheter av chefskap. Av det övre 

chefsparet hade endast Christina det och av enhetscheferna hade Åse haft en chefsposition 

tidigare men inte Marianne. Men både Jerker och Liselotte har erfarenhet av att besitta en 

chefsposition själva innan. I Döös m.fl. (2005) kommer de fram till att de chefer som på något 

sätt delar på ledarskapet har tidigare erfarenhet av att besitta en chefsposition vilket inte 

stämmer överens med våran respondenter där endast hälften har haft den erfarenheten.  

 

I undersökningen uppkommer det inga juridiska problem bland chefsparen som Öman (2005) 

tar upp i sin avhandling.  

 

7.2 Definitioner och åsikter om delat ledarskap. 
 

De tre chefsparen delar gemensamt på uppgifter, befogenheter och delvis ansvar. Varje chef 

från landsting har ansvar separat för sin personal när det kommer till löner, dokumentation 

och semester. Detta gäller även cheferna från kommunen. I Döös och Wilhelmssons studie 

”Delat ledarskap – en trend i vardande?” från år 2003 har de kommit fram till fyra olika 

former av delat ledarskap. I beskrivningarna av de fyra olika formerna av delat ledarskap som 

vi har tagit upp i teoridelen kan det tyckas att det delade ledarskapet på Södertälje psykiatri 

kan likna matrisledarskapet. Detta då man är chef/ledare inom olika områden och för olika 

medarbetare, men att man vill göra det bästa för organisationen tillsammans. Dock så har de 

på Södertälje psykiatri inte riktigt detta då de inte har allting uppdelat. Chefsparen hamnar 

istället någonstans emellan Skuggeledarskapet och Samledarskapet då uppgifter är 

gemensamma. Men där Döös och Wilhelmsson (2003) delar upp ifall ansvar/befogenheter är 

detsamma så krockar det en aning. Våra respondenter använder sig inte utav någon direkt 

form av de fyra olika formerna av det delade ledarskapet. Detta resultat som vi kommer fram 

till var även likt det resultatet som uppkom i studien av Millak (2006) där det inte heller var 

någon exakt form av Döös och Wilhelmssons (2003) fyra olika former av delat ledarskap. 

I Döös m.fl (2005) studie ”Delat ledarskap i svenskt arbetsliv – karläggning av förekomst och 

chefers inställning” var det 98 % av de som delar ledarskapet positivt inställda till det. Detta 

stämmer bra överens med vår studie där alla tre chefsparen var positiva till det delade 

ledarskapet.  
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Det som var positivt med det delade ledarskapet tyckte alla tre paren var att det blir roligare 

när man var två. Enhetscheferna tar också upp att man kompletterar varandra, att det blir 

lättare, att det är som en trygghet och man har någon att bolla med. Det övre chefsparet går in 

på aspekter som att det blir en bättre arbetsmiljö, att de är starkare när de är två och att det blir 

en kontinuerlig träning i ledarskapet. Dessa infallsvinklar togs också upp i Döös m.fl. studie.  

Millak (2006) har i sin studie fått som svar att det delade ledarskapets effekt bland annat har 

varit att det blivit bättre för patienten. Detta är ingenting som någon av våra respondenter sagt 

rakt ut i intervjuerna. 

Det övre chefsparet tar även upp att prestigelöshet är en viktig aspekt för att det delade 

ledarskapet ska fungera och att det inte blir som en tävling. Det tar även Kristin Holmberg och 

Eva Söderlind upp som en av de viktigaste egenskaperna två ledare bör ha i ett delat 

ledarskap. Det övre chefsparet nämner däremot innan att de kan känna starkare för sin 

huvudman.  

Det som var negativt med det delade ledarskapet var enligt det övre chefsparet att besluten 

kan ta längre tid att fatta, regelsystem de har, förutsättningar, kraven de har från de olika 

huvudmännen och mandat. Men den största nackdelen skulle vara om chefsparen inte skulle 

fungera ihop. Liselott och Jerker anser att nackdelarna med det delade ledarskapet är de olika 

kraven de kan få från huvudmännen. Åse och Marianne anser att det negativa skulle vara ifall 

chefsparet inte fungerar ihop och att det ibland kan skapa en fördröjning då de alltid måste 

diskutera allt med varandra, fast att det även kan ses som positivt då man är mer genomtänkt. 

I denna punkt tar enhetscheferna även upp det som det övre chefsparet har nämnt som 

nackdelar med det delade ledarskapet. Dock anser inte underchefsparen att det finns lika 

mycket negativt som de övre cheferna. Otydlighet var ett ord som uppkom vid ett flertal 

tillfällen i Döös m.fl (2005) studie, och att det till och med funnits ett flertal olika former av 

det, som till exempel otydlighet i ansvar och budskap. Detta ser dock ingen av chefparen som 

en negativ aspekt i deras delade ledarskap. 

 

7.3 Bakomliggande anledningar till samarbetet 
 

Här tar alla tre chefsparen upp att samarbetet uppkom för patientens bästa och för att patienten 

inte skulle ramla mellan stolarna. De är överens om att samarbetet ska vara det bästa för 

patienten och att det är därför de startade samarbetet mellan landsting och kommun.  

 

Millak (2006) får fram i sin studie andra aspekter som drev fram det delade ledarskapet såsom 

till exempel att sjukhus är en organisation som är under hög press. Detta är inte en anledning 

som något av våra chefspar tar upp i intervjuerna. 

 

7.4 Olikheter och likheter mellan kommun och landsting 

 
Olikheter som tas upp av enhetschefsparen gemensamt är de olika kraven de kan få av 

respektive huvudman och poängsystemet som landstinget har men inte kommun. Åse och 

Marie tar även upp att dokumentationen är separat. Det övre chefsparet nämner olikheter som 

betalningssystem, styrsystem och dokumentationssystem. De säger också att det är en olikhet 

att landsting och kommun är olika uppbyggt, till exempel att kommunen styrs mer av 
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socialtjänstlagen medan landstinget mer styrs av hälso- och sjukvårdslagen. Här håller även 

ett av underchefsparen med.  

Går vi vidare in på dokumentationen som det övre chefsparet och Åse och Marianne nämnde 

som en olikhet stämmer det inte riktigt överens med Samverkansöverkommelsen (2007) som 

de har. Enligt Samverkansöverkommelsen (2007) som Södertälje kommun och landsting ska 

följa ska det även finnas en särskild brukarmapp för att förenkla samarbetet, detta nämner 

inget av paren. 

Likheter som båda enhetscheferna tar upp är CAN-systemet. Däremot tar även Liselott och 

Jerker upp att hälsosjukvårdslagen och socialtjänstlagen ger stöd åt både landsting och 

kommun under samma tak. Detta är inte det Marie och Christina nämnde tidigare, utan de sa 

att landsting och kommun styrs mer av den ena än den andra. Marie och Christina tar däremot 

också upp CAN-systemet som en likhet och tar även upp gemensamma visioner, mål, samma 

målgrupper och att båda verksamheterna är politiskt styrda som likheter mellan de två 

huvudmännen.  

CAN-systemet som alla tre chefsparen tar upp är en likhet som finns mellan landsting och 

kommun. Detta system är gemensamt och det står även med som en gemensam skala som ska 

användas varje år i Samverkansöverkommelsen (2007). 

 

7.5 Samverkan mellan huvudmännen 
 

Alla chefsparen talade om att i dagsläget är ena parledaren alltid med när den andra anställs 

och att detta är något de lägger väldigt stor vikt i då det är en väldigt speciellt situation att dela 

på ett ledarskap och att det då inte räcker att enbart vara en bra chef. Dessa åsikter 

överensstämmer med Holmberg och Söderlind utlåtande om hur viktigt det är att paret inte 

slumpmässigt väljs ut, utan at det finns en tanke där bakom för att det skall kunna resultera i 

ett väl fungerande parledarskap.  I Döös och Wilhelmson (2003) visar det också på att det är 

rekommenderat att ledarna ska få välja den personen de skall dela med. 

Det övre chefskapet valde inte varandra i det delade ledarskapet, men hos enhetscheferna var det 

en i vartdera chefsparet som var med i rekryteringen och kände att de fick välja sin partner. I Döös 

och Wilhelmson studie (2003) menade de på att fick paren välja varandra så skulle ledarskapet gå 

bättre till. 

Att de i landsting och kommun har gemensamma visioner och mål som Christina och Marie 

nämnde är någonting som även Holmberg och Söderlind tog upp i intervjun vi hade med dem.  

 

Holmberg och Söderlind nämnde i sin intervju att man kan ha olika vägar att gå, bara man har 

samma mål. Detta går ihop med vad Jerker sa om att när de fick olika krav så fick de hitta 

något sätt som passade deras enhet. 

 

Alla tre chefparen både på över och under -nivå var överens om att det inte riktigt finns den 

tid som behövs för ett bra delat ledarskap, men de undre chefsparen menar att det faktum att 

de har jobbat så länge ihop och vet vad den andra skulle svara i frågor minskar behovet av att 

ses lika mycket. Det övre chefsparet menar att de absolut måste ses varje vecka. I Döös och 

Wilhelmson (2003) framkommer det att för att det delade ledarskapet ska fungera är en av 

grundförutsättningarna att en ständig kommunikation sker.  



39 
 

När det kommer till diskussionen kring det delade ledarskapet som en kontroll uppifrån går 

åsikterna isär, det övre chefsparet anser tillsammans med Liselott och Jerker att det absolut 

kan vara det då Christina och Marie bland annat uttrycker att det delade ledarskapet kan 

undvika att någon tappar sin professionalitet. Åse och Marianne håller dock inte med då det 

enligt dem inte skulle fungera om det vore därför det fanns ett delat ledarskap. 

Alla tre chefsparen anser att det delade ledarskapet inte behöver betyda att de får mer press 

uppifrån eller nerifrån, utan fokuserar snarare på att de kan undvika det genom att vara två. 

Kristin Holmberg och Eva Söderlind menar också på när man är två så hjälper man varandra 

och arbetet blir då mindre stressigt och tungt som det vore om man var en (Holmberg & 

Söderlind 2004). Detsamma tar Döös m.fl. (2005) upp i sin studie då de bland annat nämner 

att avlastningen i arbetet är en positiv aspekt med det delade ledarskapet. 

Alla chefsparen är eniga om att de pratar om allting med varandra och att de känner att de 

underordnade verkar ha förtroende för det och att de därför inte har några direkta erfarenheter 

av att någon har kommit till dem i förtroende och sagt att de inte får säga det till sin 

parkollega.  

På frågan hur beslut fattas när chefsparen inte är överens menar Åse och Marianne att det inte 

är en situation de stött på. Medan de andra två chefsparen menar att de har funnits gånger som 

detta skett men att det då handlar om att diskutera och processa. Det övre chefsparet talar även 

om att det finns en styrgrupp de kan vända sig till. Alla tre chefparen använder sig därmed av 

vad Håkan Lambert-Olsson (2004) definierar som äkta dubbelkommando.  

Om det finns någon vidare uppföljning av arbetet och hur samarbetet fungerar mellan de olika 

chefsparen och huvudmännen svarade chefsparen annorlunda. Det övre chefsparet, Marianne 

och Christina, nämner att CAN-skattningen är en slags uppföljning av arbetet och att det även 

finns statistik fast att det sker lite mer internt. De tar även upp att de träffar andra chefer för 

att få handledning men att det vidare inte finns någon direkt uppföljning av arbetet. 

Enhetscheferna nämner inte CAN-skalan som en uppföljning av arbetet men däremot tar Åse 

och Marianne upp att de träffar huvudmännen kontinuerligt. Tidigare nämner Marie och 

Christina i en annan fråga att när ett chefspar börjat jobba ihop så har de i början många 

möten ihop med tanke på att personkemi ska fungera och att de kanske behöver mer stöd. 

Kamrathandledningen är något det övre chefsparet och ett av de undre chefsparen tar upp.  

I undersökningarna i Döös och Wilhelmsons (2003) artikel ”Delat ledarskap - trend i 

vardande” uttrycktes en orolighet för att ledarskapet skulle leda till just otydlighet och dubbla 

budskap. Men här överstämmer inte vårt resultat riktigt med deras. Alla tre chefsparen är 

överens om att det delade ledarskapet mellan två huvudmän i sig inte behöver betyda att det 

blir otydligt.  Åse och Marianne säger att nyckelordet är att skapa förståelse mellan ledarna, 

medan det övre chefsparet istället pratar om vikten av att gå ut med samma direktiv, 

gemensamma budkap och uppdrag. Det övre chefparet kan dock se en tendens att detta är 

något som kan visas bland nyanställda chefer. 

I ” En studie av parledarskap – sammanfattning. Om faser, arbetssätt och uppfattningar från 

14 delande chefer, deras medarbetare och överordnade i Stockholms stad.” skriven av Döös 

m.fl. (2006) menar många av medarbetarna att de kände att de kunde vända sig till båda sina 

chefer och att det kändes som om de vände sig till båda lika mycket. Även i vår undersökning 

menar de två undre chefsparen att deras erfarenhet är att personalen har känt att de kan gå till 

de båda cheferna i paret då de haft något problem eller något de funderat över och att de tror 

att det faktum att en är från kommunen och en från landstinget inte har spelat någon roll. Det 
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övre chefsparet håller här delvis med men menar på att personalen vid specifika frågor så som 

om lön och semester nog vänder sig till den huvudmannen de är anställda under. 

Enhetscheferna uttrycker att det funnits stunder då personalen valt att gå till en av cheferna för 

att få ett specifikt svar . Detta stämmer överens med det Holmberg och Söderlind uttrycker då 

de nämner att de också har varit med om personal som har velat gå till en av dem och att detta 

i många fall har berott på att de försökt testa huruvida cheferna är enhetliga i sina svar eller ej. 

Det övre chefparet menar att de inte har någon erfarenhet av detta men att de tror att det skulle 

upptäckas snabbt då de samarbetar och hela tiden arbetar med att vara enhetliga i deras arbete. 

I ”Delat ledarskap - en trend i vardande?” skriven av Döös och Wilhelmson (2003) finns det 

både över- respektive underordnade samt kollegor som uttrycker sig skeptiska gentemot det 

delade ledarskapet. Det uttalades ytterligare att detta ofta gick över när de blivit mer vana med 

fenomenet. I samma studie tas även vikten av att alla i organisationen skall göras till en del av 

ledarskapet upp, detta för att alla ska förstå vad som försiggår och målen lättare skall uppnås. 

I jämförelse med detta menar det övre chefsparet vi intervjuat att det ibland är besvärligt och 

att de kan känna sig udda på grund av andras åsikter och reaktioner samt varandras 

huvudmän. Men de säger även, precis som i studien, att dessa föreställningar och synpunkter 

till stor del försvinner när de får diskutera det och öka förståelsen för just deras arbetssätt. I 

”En studie av parledarskap – sammanfattning. Om faser, arbetssätt och uppfattningar från 14 

delande chefer, deras medarbetare och överordnade i Stockholms stad.” (Döös m.fl., 2006) 

menade cheferna i parledarskapet att de möts av både avundsjuka och ointresse. Detta 

stämmer inte med våra resultat där det övre chefsparet ser att väldigt många tycker att deras 

uppbyggnad är intressant men att de inte upplever det som avundsjuka. Åse och Marianne i 

det undre chefsparet tycker inte att medarbetarna på andra enheter från varken kommun eller 

landsting riktigt pratar om det delade ledarskapet de använder sig utav. Det är mer bara ett 

fenomen som finns där, som kanske inte så många egentligen vet så mycket om.   

 

7.6 Önskemål och framtidssyn 

 
Inget av chefsparen tror att det delade ledarskapet mellan de två huvudmännen skulle kunna 

ersättas av en enskild person. Deras svar bygger på erfarenheter från den egna organisationen 

då det faktiskt provat detta innan med bristande resultat. En annan anledning som Marianne 

och Åse i det undre chefsparet tar upp är att de är förebilder för sina underanställda och att det 

därför är fördelaktigt med det delade ledarskapet som en rollmodell för hur de ska arbeta. Det 

övre chefsparet tar upp svårigheten att få mandat in i fler organisationer som ensam ledare. 

Inget av de tre paren ser det här sättet att arbeta på som något som skulle vara begränsat till 

just deras typ av organisation, utan många fler, då den formen av ledarskapet leder en viss 

synergieffekt. 

På frågan varför inte fler tar efter tar de olika paren upp många olika aspekter.  De undre 

chefsparen tar upp ekonomiska och mognadsaspekter, samt att många organisationer som 

försöker enbart kastar ut det till personalen och inte har det ideologiskt förankrat på högsta 

nivå.   Detta överensstämmer med informationen från Holmberg och Söderlind, där de menar 

att om det inte finns ett positivt beslut och inställning på högre nivå är det dömt att 

misslyckas. Det övre chefparet däremot tror framför allt att det handlar om svårigheten att sy 

ihop två olika organisationer på alla nivåer och det faktum att man måste våga tappa lite 

kontroll. I Döös m.fl studie (2006) ” En studie av parledarskap – sammanfattning. Om faser, 

arbetssätt och uppfattningar från 14 delande chefer, deras medarbetare och överordnade i 



41 
 

Stockholms stad.” menar cheferna att initiativet till att dela istället för att komma uppifrån 

borde etableras av de blivande cheferna själva på grund av att lättare fånga en gemensam 

värdegrund. Här Menar istället Holmberg  och Söderlind tillsammans med ett av chefsparen 

vikten av att beslutet kommer just uppifrån. Dock är de alla överens om vikten av den 

gemensamma värdegrunden. 

Alla tre paren tillägger även att huruvida det delade ledarskapet mellan huvudmännen blir 

lyckat eller ej beror på vad man är för en person.  

Överlag är de båda underchefsparen positivt inställda till framtiden för deras samarbete. De 

menar att det är en stark organisation och att den därför kommer att finnas kvar. Det övre 

chefsparet menar att det finns mycket som talar positivt för deras samarbete i framtiden, så 

som riktlinjer och beslut från centralt och nationellt håll som stärker deras samarbetstanke. 

Men till skillnad från de undre chefsparen tar de även upp hot så som privatisering och stora 

vårdbolag. Men de tror att det faktum att de jobbar med att få in brukarna i planeringen och 

beslutsfattandet i ledningsgruppen kan stärka dem.  

Det övre chefsparet uttrycker en önskan om ett gemensamt dokumentationssystem om det var 

något de skulle få förändra. 

Deras tips till andra som funderar på att ta efter är att det måste grunda sig på ett gemensamt 

beslut på högsta nivå och en gemensam värdegrund. Därefter tillägger de båda att tydlighet är 

nyckelordet.  
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8. Diskussion 
 

 

I detta kapitel tar vi upp våra egna åsikter som grundar sig i den förståelse vi erhållit under 

uppsatsarbetets gång.  

 

 

8.1 Chefsparen 
 

Vi anser precis som Holmberg och Söderlind att det finns tydliga fördelar med att ledarna i 

paren väljer varandra. De kan vara två oerhört bra chefer på varsitt håll men det behöver inte 

automatiskt betyda att de kommer bli ett bra chefspar, då det delade ledarskapet enligt oss är 

väldigt personbundet. Faktum är att vi ser en extra fördel i att de får välja varandra just i 

denna form av uppbyggnad då de två olika huvudmännen gör situationen ännu mer specifik 

och invecklad. Att vi ser det delade ledarskapets framgång som personbundet och att det 

delade ledarskapet i sig inte automatiskt är ett vinnande koncept betyder att det beror på de 

personer som bildar chefsparet och hur dessa matchar varandra. Med rätt personer utvecklas 

en synergieffekt i positiv mening, men likaså vid personer som inte passar blir denna effekt 

påtagligt negativ. 

  

Våra respondenter har inte några juridiska problem med det delade ledarskapet och detta 

menar vi beror på att de inte delar på viss formalia och på så sätt har en form av uppdelat 

huvudansvar för vissa frågor.  

 

8.2 Definitioner och åsikter om det delade ledarskapet 
 

Vad vi kommit fram till är att Södertälje psykiatri inte använder sig utav en av de fyra olika 

formerna som Döös och Wilhelmson (2003) tar upp, utan att det istället blir som en ny form 

av delat ledarskap där allting, förutom viss formalia, är gemensamt. Vi kan dock se stor 

vinning i utifall även formalia skulle delas. Att så som till exempel löner och semestrar skulle 

arbetas med tillsammans, vilket vi tror skulle göra personalgruppen om möjligt mer enad. De 

tre chefsparen använder samma form av delat ledarskap, vilket vi menar är en förutsättning 

för ett fungerande arbete i denna modell då de annars enligt oss skulle splittra den helhetssyn 

som samarbetet ämnar ge. Vi ser det framför allt som en självklarhet att de undre chefsparen 

på enhetsnivån arbetar likadant då de har samma förutsättningar och uppdrag uppifrån. Det 

blir sålunda inte, enligt oss, lika självklart för det övre chefsparet då detta sitter närmre de 

respektive organisationerna som representerar respektive huvudman och därför inte har ett 

lika enhetligt styre uppifrån. Om chefsparen istället skulle ha olika former av delat ledarskap 

skulle det kunna skapa förvirring av vad det delade ledarskapet och dess uppdelning skall stå 

för. Dock ser vi tendenser till att varje chefspar på sitt sätt formar deras specifika ledarskap, 

vilket tyvärr kan komma att innebära att kunskapen sitter mer i chefsparet än inom 

organisationen i sig. 

När ledarna yttrar sina positiva och negativa aspekter på fenomenet delat ledarskap så 

förekommer det inte mycket negativt, utan det lyfts snarare fram hur bra allting är. Detta ger 

oss känslan av att det vi får tillgång till ibland bara är verksamhetens polerade yta och att vi 

inte helt släpps in på hur det verkligen ser ut. Det är i vår mening fullt förståligt att 

respondenterna vill tala gott om deras modell och arbete men vi ser det vara av vikt att de 
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visar den verkliga bilden då detta skulle öka andras förståelse för denna unika organisation. 

Det känns som om de alla har läst en och samma broschyr och utgår ifrån den. Tyvärr sänker 

detta trovärdigheten något. För om det nu vore så fantastiskt bra som de vill få det att se ut 

varför skulle då inte fler ta efter? Om det nu är så att det är så bra så är det givetvis väldigt 

positivt. Men vi får dock känslan av att de små antydningar om att det inte råder full 

tillfredsställelse med situationen som vi fått under undersökningens gång ändå betyder något, 

ingen rök utan eld. 

Enligt Millaks (2006) undersökning tas det upp att effekterna av det delade ledarskapet blir en 

vinning för patienten då ökad fokus kan läggas på denna och vården, vilket även är detta 

samarbetes huvudfokus . Dock tar inte våra chefspar upp detta i ord när vi frågar vad det mest 

positiva med deras delade ledarskap är. Då detta är organisationens huvudsyfte och 

grundläggande mening känns det lite oroväckande men vi tolkar det som det beror på att det 

är så självklart och för att de nämnt de i sina svar på andra frågor.  

Kraven från de två huvudmännen uppkom som en negativ aspekt med det delade ledarskapet, 

vilket mycket av samarbetet mellan landting och kommun handlar om. Vi blev inte förvånade 

över att de ansåg att de olika kraven främst var negativa, men lite över att de fortfarande efter 

så många år tycker att de är så pass negativa som de uttryckte det. Detta speciellt då de i 

övrigt varit övervägande positiva gentemot det delade ledarskapet inom Södertäljemodellen. 

Däremot nämndes att dessa är en negativ aspekt som de försöker forma till något positivt. 

Svaret vi fick tycker vi tydligt indikerar på att samarbetet mellan landsting och kommun inte 

är så lätt som chefsparen ibland kan ge sken av i sina resterande svar. Detta är också en av de 

stora svårigheterna vi innan anade. Det är olika krav som ställs och två sidor som skall 

tillfredsställas.  

När ledarna kom in på åsikter kring det delade ledarskapet nämndes en intressant punkt då det 

övre chefsparet berättar att de kunde känna starkare för sin egen huvudman. Vad vi då skulle 

vilja ifrågasätta är hur man då kan vara helt prestigelös. För även om risken för prestige inte 

skulle handla om att få högre status eller mer ära individuellt, utan istället om att främja sin 

egen huvudman, så anser vi att det försvårar samarbetet utifall man känner mer eller kanske 

arbetar hårdare för sin respektive huvudman. Däremot anser vi att det inte uppkommit i 

intervjuerna som ett problem bland paren och även ifall de kan känna starkare så kan det bero 

på att de vet mer om den organisationen, har vissa krav att uppfylla från denne och på så sätt 

blir mer bundna till respektive huvudman.  

 

8.3 Bakomliggande anledningar till samarbetet 
 

Att patienten är i fokus och att det är huvudanledningen till samarbetet mellan landsting och 

kommun är en röd tråd igenom alla intervjuer som vi har haft. Det är enligt oss bra att det är 

det viktiga då organisationen bygger på att jobba med just individer och inte handlar om att 

bygga upp en vinstdrivande organisation rent ekonomiskt. Vi tycker att samarbetets 

grundläggande anledning, att förhindra att patienter faller mellan stolarna, är en bra 

huvudanledning till deras samverkan. Dock ser vi att det finns mer potential att utnyttja för att 

ytterligare förbättra patientens förutsättningar, så som till exempel gemensam dokumentation 

för att undvika att informationen istället faller mellan stolarna.  

 

Millak (2006) tar i sin undersökning upp aspekter som drev fram det delade ledarskapet 

såsom till exempel att sjukhus är under hög press. Det övre chefsparet tar inte upp denna 
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aspekt ordagrant när vi diskuterar de bakomliggande anledningarna. Dock anser vi att de 

menar på detta då de tar upp att samverkan kan vara en form av kostnadsbesparing.  

 

 

8.4 Olikheter och likheter mellan kommun och landsting 
 

Det mest intressanta som framkommer under denna del av intervjun är hur chefsparen inte 

riktigt är medvetna om den gemensamma dokumentationen de har. Vi har till och med frågat 

paren om det hade varit enklare om de hade gemensam dokumentation då det uttryckts att 

detta är något som önskas. De verkar dock inte vara medvetna om att det redan finns en sådan 

utöver de två olika dokumentationssystemen som de har på varsitt håll. Dock så anser vi inte 

att det verkar vara så problematiskt att det inte fungerar att jobba ihop då de har olika 

dokumentation. De dokumenterar trots allt om samma möten fast i olika system.  

Vi har även uppmärksammat att olikheter och likheter mellan landsting och kommun kopplas 

både till negativa och positiva aspekter gällande samarbetet. Vi ställde oss även undrande till 

hur man egentligen med olika krav kan ha samma vision och mål. Detta besvarades av 

cheferna som någonting man fick jobba med ihop för att lösa. Det har uppfattats som att det 

har gått bra att ha olika krav trots att det kan ha varit jobbigt ibland. De har inte sett något 

problem med det utan ett par såg det oftast till och med som en utmaning. ´ 

Det övre chefsparet är de som uppfattas ha det mest strikt när det kommer till att ses och gå 

igenom vissa punkter, diskutera ihop, för att kunna ta beslut och kunna kommunicera så 

mycket som möjligt angående jobbet. Detta anser vi dock kan bero på att det övre chefsparet 

sitter i olika hus och kan då inte kommunicera lika lätt. Enhetscheferna sitter under samma tak 

just för att de ska kunna kommunicera lättare.  

När vi ställde frågan ifall det kan kännas som en kontroll uppifrån med delat ledarskap tänkte 

vi främst på det som en form av kvalitetskontroll för att till exempel garantera att 

professionaliteten uppfylls i alla situationer. Ledarna gick in på några olika aspekter men 

trodde inte att det skulle fungera om det var därför man anställdes. Vi håller med om detta till 

en viss grad, då det inte skulle fungera att använda sig utav ett delat ledarskap med enda mål 

att de skulle granska varandra. Men vi tror dock att det inom vissa företag kan finnas en sådan 

aspekt men att det då inte är det primära i valet av ledarskap. Det delade ledarskapet handlar 

mycket om att man ska lita på varandra och försöka göra saker tillsammans. Så även om nu 

paren skulle vara rekryterade med en sådan tanke bakom tror vi inte att de skulle veta om det 

på grund av att det skulle tala emot hela grundtanken med att dela. Viktigt att poängtera är 

även att detta fall är väldigt specifikt då det inkluderar två huvudmän.  

Frågan kring ifall paret kan känna att de ska prestera mer för att de är två, med att till exempel 

visa dubbla vinster, kände inte våra chefspar att de hade. Vi tycker att de inte riktigt är 

överens om detta, även inom samma chefspar. I en annan fråga nämner Åse och Marianne 

nämligen att de inte tror en person kan ta över deras position. Hur kan de då anse att de inte 

har mer press på sig?  Ifall en person hade kunnat utföra deras uppgifter betyder det att de 

tillsammans ska prestera lika mycket som positionen kräver som en, inte två.  
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8.5 Samverkan mellan huvudmännen 

De chefsparen vi intervjuat fick inte fullt ut välja varandra. Den ena var med och valde den 

andra då den andra bara sökte till positionen. Detta gäller inte det övre chefsparet då de båda 

fick positionerna. Dock verkar de fungera bra ihop trots att de inte valde varandra. Holmberg 

och Söderlind berättade hur de valde sin tjänst ihop utan att det söktes efter två chefer, då de 

hade jobbat ihop förr och visste att de fungerade som ett team. De tar också bland annat upp 

vikten av personkemi, gemensam värdegrund, förtroende och prestigelöshet. Detta är 

någonting som även chefsparen på Södertälje nämner är viktigt men det och är också något 

som vi uppfattar att de har lärt sig med tiden. Jerker och Liselott nämner att det tog 

något/några år för dem att lära sig hur det var att arbeta med varandra. Detta menar vi ökar 

förståelsen för situationen ytterligare då man, enligt oss, verkligen får grepp om hur specifik 

en situation med delat ledarskap är. Dock anser vi att det skulle vara mindre tidskrävande om 

ledarparet kände varandra innan och skulle söka tjänsten ihop såsom Holmberg och Söderlind. 

Detta för att undvika den tid det annars kan ta för ledarna att lära känna varandra. 

 

Ibland uppfattar vi att enhetscheferna får parledarskapet att låta som att de har blivit som en 

person och att de känner varandra så pass bra så att man automatiskt vet vad den andre tänker 

genom att titta på den. En sak som slog oss när vi haft intervjuerna var hur bra man egentligen 

ska känna varandra för att veta hur den andra ska svara. Visst kan man anta vad den andre ska 

svara eller veta vad den svarat vid tidigare tillfällen men vi tror även att det finns en risk för 

att ta varandras svar för givna och att det speciellt för övre chefsparet kan vara svårt att vara 

fullt insatta i varandras organisationer hos respektive huvudman. Självklart beror detta också 

på vad för slags beslut man ska ta, om det handlar om en underordnad vill sluta en timma 

tidigare kanske det inte anses vara ett sådant svårt beslut, istället för ett beslut som kan 

påverka organisationen på ett tyngre sätt.  

När vi kommer till hur konfidentialiteten behandlas anser vi att det beror på hur chefsparet går 

ut i organisationen att de jobbar ihop. Känner personalen att paret går ut som att de är en så 

blir nog det lättare att förvänta sig av dem att cheferna går till varandra och berättar allt till 

varandra. Vi tror att det delade ledarskapet ytterst sällan skulle hindra anställda att vända sig 

till dem just för att de är två och pratar med varandra, utan att det då helt beror på personkemi.  

Om inte ett chefspar kommer överens är det bra att det finns någonstans de kan vända sig som 

det övre chefsparet kan (styrgruppen). Vi ville med den här frågan få fram komplikationer och 

lösningarna med att man har olika åsikter i det delade ledarskapet. Enhetschefernas menar här 

att de diskuterar tills de kommer fram till en lösning, vilket vi tyvärr känner skulle kunna leda 

till vem som kan övertala vem bäst så att den andra ger med sig. Vi förmodar dock att efter att 

ha haft kontakt med alla chefsparen att det inte skulle vara något problem för enhetscheferna 

att vända sig till det övre chefsparet om de inte kom överens. Åse och Marianne säger att det 

aldrig hänt dem, varpå vi tror att de menar att de aldrig varit oense i större problem, för att 

inte vara oense överhuvudtaget tycker vi skulle verka väldigt underligt med tanke på vilka 

olika krav de representerar.  

CAN-skattningen kan absolut ses som en slags uppföljning till hur patienterna utvecklas och 

hur väl arbetet fungerar. Dock ser vi inte denna som en uppföljning på hur samarbetet 

fungerar mellan ledarna då skattningen går igenom 22 av patientens behovsområden och inte 

hur själva kollaborationen mellan landstinget, kommunen och dess chefspar klaffar. Däremot 

anser vi att de kontinuerliga mötena precis som Marianne säger skulle kunna vara en slags 

uppföljning där de går igenom arbetet. En annan intressant aspekt när det kommer till 
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uppföljningen av ledarskapet är kamrathandledningen som nämns av det övre chefsparet. 

Detta nämns inte av ett av de undre chefsparen medan det andra menar på att detta egentligen 

inte existerar. Enligt oss avspeglar detta inte den helhetsbild som organisationen och dess 

anhängare försöker att förmedla, då det upplevs som om information har fallit mellan stolarna. 

Enligt oss har de alltså på Södertälje psykiatri en slags uppföljning av arbetet men den är långt 

ifrån fullbordad då det finns brister i länkarna mellan nivåerna på chefparen. 

Vi anser att beroende på hur bra kommunikation man har mellan varandra i det delade 

ledarskapet då också har mer eller mindre otydlighet i organisationen. Då våra respondenter 

gav intrycket om att de har bra kommunikation kan vi dra paralleller till att det är därför det 

inte blir otydligt.  

Med tanke på att cheferna i det delade ledarskapet inte väljer varandra full ut, då det är en som 

är med under rekryteringen och väljer den andra, så kan vi se det som en anledning för 

otydlighet bland nyanställda chefer då de inte känner varandra tillräckligt bra. 

Alla våra respondenter menade på att de underanställda kunde vända sig till dem båda, dock 

tillade chefsparen att undantag var då det gällde löner och semesterfrågor. Detta menar vi 

borde vara underlag för en vidare diskussion de borde ta, speciellt då de tidigare i intervjun 

har nämnt betydelsen av vart man är anställd. Trots att det inte finns någon upplevelse av 

splittring bland personalen angående att deras anställningar är uppdelade under respektive 

huvudman tror vi att till exempel ett gemensamt lönesystem skulle kunna främja ett samarbete 

ännu mer och skapa en bättre sammanhållning och tillhörighetskänsla i personalgruppen. Och 

då deras vision är att vara så samarbetade och enhetliga som möjligt anser vi att detta borde 

ligga i deras intresse. 

Människor har i allmänhet en tendens att dra sig för sådant som är främmande och precis så 

kan de reaktioner som paret mött antagligen förklaras. Det delade ledarskapet följer inte 

ramarna för de normer som länge präglat hur ett ledarskap skall se ut och blir därför ofta 

ifrågasatt. Vi finner ledarparens hantering av detta bra då de menar att det handlar om att 

förklara och få andra att förstå deras specifika situation. Trots att de har upplevt reaktioner på 

ledarskapet uppfattar vi det som att de framför allt fått reaktioner på att de slår samman två 

huvudmän och inte det faktum att de använder sig utav delat ledarskap. 

Vi tror i efterhand att frågan om huruvida en enskild person skulle kunna ta över deras roller 

var svår för chefparen att svara på då de blir väldigt partiska i sammanhanget. De menar på att 

det har prövats men inte fungerat på grund av bland annat mandatrelaterade frågor. Vi tror att 

det inte skulle vara en omöjlighet att byta ut chefsparen på enhetsnivån mot en ledare, men 

samtidigt skulle det ta bort hela grundidén med deras samarbete och alldeles för mycket skulle 

läggas på den personens axlar. Det skulle antagligen vara väldigt svårt att hålla sig uppdaterad 

inom de båda huvudmännens organisationer även om man skulle vara anställd av de båda och 

få enhetliga uppdrag uppifrån. Vi tror att man då skulle missa den synergieffekt som vi 

uppfattat finns med det delade ledarskapet. 

Precis som oss menar paren att det delade ledarskapet är oberoende av organisationstyp, 

bransch och liknande. Dock tror vi att det är väldigt få organisationer som skulle kunna eller 

ha ambition att vilja sammanföra två olika huvudmän med medföljande krav. Det blir nog 

lättare att driva i en organisation som trots allt har ett gemensamt fokus från början, nämligen 

patienten. 
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8.6 Önskemål och framtidssyn 
 

Precis som nämndes i bakgrunden är stress en allt mer förekommande faktor vilket bidrar till 

att en omorganisering kan vara svårt att få in i schemat. Vi håller med ledarskapsparens 

åsikter om varför inte fler tar efter, samtidigt som vi kan finna fler aspekter, till exempel 

rädsla.  

Vidare ser vi även att de övre chefsparen visar en större tendens till att belysa komplexiteten 

av att sammanbinda dessa två huvudmän på alla nivåer. Och anledningen till varför dessa tar 

upp det i högre utsträckning än vad de undre chefsparen gör tror vi beror på att de övre 

chefsparen lyckats förmedla en så pass enhetlig bild nedåt att man inte i samma utsträckning 

upplever det som komplext på enhetsnivån. Vi tror därför att de undre chefparen ser något 

ljusare på framtiden, medan överparen ser mer hot. Detta kan också bero på deras närmre 

kontakt med politikerna. 

Efter att ha sett den stora vinningen som kan komma ut av ett sådant här samarbete, trots den 

tid av arbete som ligger bakom anser vi att det finns en ljus framtid för dessa former av 

uppbyggnad. Dock tror vi tyvärr att dessa typer av mindre organisationer lätt kommer i skym 

undan för större vårdbolag och privatiseringar, precis som även de övre chefsparen uttrycker. 

Vi tror även att samarbetstänk och allt som kan gynna patienter samt mynna ut i 

kostnadsbesparingar kommer vara attraktiva lösningar i framtiden. 

Ett av de undre chefsparen tar upp en rad olika förändringar som de skulle vilja se med 

modellen såsom dokumentation, löner, förmåner, utvecklingsarbete och en önskan om att få 

brukarna mer involverade i organisationen. Dokumentationen är det enda som de andra 

chefsparen tar upp vilket enligt oss visar på en viss oärlighet av vad som behöver förändras. 

Detta då även vi anser som det undre chefsparet i deras resonemang att det behöver ske mer 

förändringar. Vi känner att organisationen har kapacitet till att utvecklas och att det finns mer 

potential att utnyttja bland annat när det kommer till brukarrelaterade frågor. Lönesystemet är 

enligt oss något som, trots att det idag inte verkar vara ett problem, skulle kunna skapa 

splittring i personalgruppen. Samtidigt tycker vi att poängsystemet också är någonting som 

kan skapa förvirring i organisationen då det inte riktigt är klart vem som ska göra vad och då 

kommunen kan låta landstinget göra vissa uppgifter just för att erhålla poängen. 

De främsta tipsen ledarna ger till andra som eventuellt skulle vilja ta efter deras form av 

samarbete är att beslutet skall komma uppifrån och vikten av den gemensamma värdegrunden, 

här talar de alla om samma sak. Även vi ser det som helt avgörande att det finns en gemensam 

värdegrund som man kan utgå ifrån. 

På grund av att sekretessen redan är bruten mellan landsting och kommun ser vi en stor 

vinning i ett framtida införande av en gemensam webbaserad dokumentation som en 

utveckling av den gemensamma brukarmappen som idag ska finnas. Ett forum där båda 

samordnarna kan dokumentera och ta del av varandras information kring patienten och 

mötena de har. En ytterligare förbättring skulle vara om brukarna i möjligaste mån själva 

kunde gå in och uppdatera i ett enskilt dokment efter dessa möten eller när han/hon känner att 

det behövs. Detta för att samordnarna även skulle kunna reflektera i hur brukarens 

rehabilitering går till ur dennes synvinkel. För att få in brukarnas synvinkel mer än bara via 

CAN-skattningen. 
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9. Avslutande Diskussion 
 

 

I följande kapitel skall uppsatsen avslutas och vi ska presentera vad vi genom arbetets gång 

har kommit fram till. Vi börjar med en sammanfattande diskussion för att sedan redovisa de 

slutsatser som tagits utifrån undersökningen och förslag på framtida forskning. 

 

9.1 Sammanfattande diskussion 

 
Det delade ledarskapet inom Södertäljemodellen bygger enligt respondenterna främst på 

patientfokus, men vi menar också att man ur ett långsiktigt perspektiv, genom denna typ av 

samverkan, kan kostnadseffektivisera organisationen.  Insatserna kring psykiskt 

funktionshindrade är många och genom denna typ av samverkan, där allt finns under samma 

tak, kan kostnaderna kraftigt reduceras. 

 

Vidare menar vi att det finns stora likheter mellan de båda huvudmännen och att de största 

skillnaderna är lagar, regelverk, poängsystem och dokumentation. Dessa olikheter ser vi som 

en begränsning för samarbetet men inte som ett hinder då vi ser att vinningen av samarbetet 

överväger denna begränsning. Samarbetet mellan huvudmännen lever upp till sitt syfte att 

förhindra att patienterna faller mellan stolarna och att skapa en helhetssyn men samtidigt 

anser vi att den tyvärr har stagnerat där.  Efter 15 år anser vi att mer fokus bör ligga på hur de 

ska gå vidare med detta samarbete. Dessa grunder bygger på det faktum att vi kan se att mer 

potential finns att utnyttja inom modellen, till exempel genom att vidga området där brukarna 

inkluderas. 

Vår mening är att det inte infinner sig någon väsentlig skillnad på uppfattningen av det delade 

ledarskapet oavsett om cheferna tillhör det övre chefsparet eller något av de två undre. Vi ser 

inte heller någon avsevärd skillnad på arbetssättet mellan de olika chefsnivåerna.  Dock finns 

en tendens till att det övre chefsparet emellanåt kan känna sig udda gentemot respektive 

huvudman. Detta beror enligt oss på att de arbetar närmre respektive huvudman. Vi kan finna 

brister i länkarna mellan nivåerna på chefskap inom modellen och detta tror vi kan bero på att 

det inte finns en fullbordad uppföljning på deras arbete. Med en uppföljning av hur 

ledarskapet fungerar tror vi att mer kunskap skulle kunna flyttas in i modellen istället för att 

endast innehas utav personerna som innefattas utav det specifika chefsparet. Detta skulle i sin 

tur stärka det gemenamma tänket. Vi tror också att det skulle kunna öka insikten i varandras 

arbeten och att upptäckten av utvecklingsmöjligheter skulle öka i takt med detta. 

Efter att ha tagit del av undersökningens, inklusive våra respondenters, information anser vi 

att vi till stor del har fått sett mycket av den polerade ytan. Det har till viss del känts som om 

de alla har läst en broschyr om delat ledarskap och sedan förmedlat den vidare till oss. Varför 

vi menar detta är för att vi sett indikatorer till att det inte fungerar så bra som det sägs. Det 

förekommer brister och det finns mycket att utveckla. Det sitter inte så djupt förankrat som 

den bilden de vill ge när man väl skrapar på ytan. Genom att visa alla delar av samarbetet, bra 

som dåliga, menar vi att man skulle ge en trovärdigare bild som gick att förlita sig på. Inte 

förens då tror vi att andra organisationer vågar ta steget att följa efter. Det skulle gagna 

patienter landet över och borde därför, enligt oss, vara en strävan.  
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9.2 Slutsatser 

 

Följande slutsatser har tagits utifrån undersökningen:  

 

 Ett lyckat delat ledarskap kräver inte tidigare erfarenhet av att vara chef, varken på 

egen hand eller tillsammans med någon annan, utan är personbundet och beroende på 

den specifika situationen som ledarskapet är ämnat för. Det delade ledarskapet, 

framför allt då det innefattar två huvudmän, har förutsättningarna att lyckas om det 

karaktäriseras av en gemensam värdegrund, ett förtroende för varandra och 

prestigelöshet. Rent organisatoriskt ska det även vara förankrat på en högre nivå.  

 

 Det finns inte någon avsevärd skillnad på arbetssättet mellan de olika chefsnivåerna 

inom denna modell, då den gemensamma visionen att patienten skall vara i fokus 

anses vara tydligt förankrad i denna modell. 

 

 Vår mening är att Södertälje psykiatrin visar upp en förskönad bild av hur samverkan 

mellan landsting och kommun fungerar. Det sitter inte så djupt förankrat som den 

bilden de vill ge. När man börjar skrapa på den fina ytan inser vi att det är en väldigt 

komplicerad situation som kräver ett brinnande intresse. För att fler organisationer i 

framtiden ska ta efter bör modellen och dess anhängare göra bilden av organisationen 

mer trovärdig. Om modellen skall kunna bli mer sannolik och applicerbar måste både 

positiva och negativa aspekter lyftas fram. Det skall inte komma fram en annan bild 

när man skrapar på ytan. Det är trovärdigheten som räknas i längden. 

 

 Trots de olikheter och problem som kan uppkomma i och med ett delat ledarskap i en 

gränsöverskridande organisation med två huvudmän är det ett vinnande koncept, inte 

minst för patienten.  

 

9.3 Förslag på framtida forskning 

Vi har i uppsatsen fokuserat på ett övre chefspar samt två undre chefspar för att se vad som 

kännetecknar arbetssättet mellan de olika chefnivåerna.  Även större delen av den forskning vi 

har kommit i kontakt med har berört just chefspar när det kommer till delat ledarskap. Vi 

anser att det även skulle vara intressant att forska ur ett annat perspektiv, närmare bestämt 

kring medarbetares och underordnades perspektiv. Detta då vi tror att dessa kan ha mer 

trovärdig information att bidra med då de inte är i lika stort behov av att skydda 

organisationerna eller förmedla en viss bild. 

Vidare finner vi även att det skulle vara intressant att gå vidare i forskningen genom att 

undersöka hur det samarbetet som vi har undersökt fungerar för respektive huvudman. Detta 

för att få in en lite mer opartisk synvinkel från någon utanför modellen. Det skulle vara 

intressant att exempelvis behandla frågor som vad de anställda och andra cheferna på 

landsting respektive kommun tycker om att bara vissa delar av dem inkluderas i denna typ av 

samarbete medan de andra fortsätter att arbeta utefter samma förutsättningar. 

Efter att ha färdigställt vår undersökning har vi påträffat det delade ledarskapets och detta 

samarbetets ekonomiska betydelse kring patienten. Därav menar vi att vi skulle vilja se vidare 
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forskning på denna form av ledarskap ur en ekonomisk synvinkel. Denna skulle kunna ta upp 

huruvida organisationer vinner på det delade ledarskapet ekonomiskt eller ej och vad det 

handlar om för skillnader gentemot en traditionellt styrd organisation. Det vore även 

intressant att se vilka eventuella besparingar man skulle kunna åstadkomma genom denna typ 

av samverkan där patienten inte bollas omkring genom att till exempel titta på 

Socioekonomiska bokslut kring patienten har vi kommit i kontakt med begreppet 

”socioekonomiska bokslut” (Nilson & Wadeskog, 2007) . Undersökningar kring 

socioekonomiska bokslut finns och är inget nytt. Men vi tror att de skulle kunna bidra till en 

ökad förståelse för behovet av samverkan och få fler att se vinningen i det rent ekonomiskt 

och våga ta efter. 

Det skulle även, enligt oss, vara intressant att undersöka en organisation med liknande 

uppbyggnad som Södertälje psykiatrin men där det endast finns en chef/ledare som jobbar för 

de båda huvudmännen. Det skulle vara fascinerande att jämföra hur den organisationen 

fungerar och om det är nödvändigt med ett delat ledarskap eller inte i den typen utav 

gränsöverskridande organisation.  
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Bilaga 1 

Intervjumall för chefsparen 

Hur definierar ni det delade ledarskapet? 

Hur är det delade ledarskapet uppdelat mellan er? Vad delar ni på? 

Är ansvar, befogenheter och uppgifter gemensamma?  

Om ni inte är överens, hur fattar ni då beslutet?  

Har ni egen erfarenhet av att besitta det traditionella ledarskapet? 

Har ni fler erfarenheter av delat ledarskap, till exempel från tidigare? 

Vad hade ni för förväntningar kring att dela ledarskap? 

Var det som ni förväntade er? 

Hur anser ni att det delade ledarskapet fungerar? 

Vad är positivt med det delade ledarskapet?  

Vad är negativt med det delade ledarskapet? 

Vilka fördelar respektive nackdelar ser ni med det delade ledarskapet i jämförelse med att 

vara ensam chef/ledare? 

Finns det tid för kommunikation inom chefsparen? 

Finns det en risk för att det blir otydligt för de underordnade?  

Känner ni att personalen från respektive huvudman kan vända sig till er båda? 

Känner ni att ni kan vända er till båda era chefer? 

Tror du att anställda försöker dra nytta av chefernas olikheter för att få sin vilja igenom? 

Hur hanterar ni en situation med konfidentialitet eller något som en anställd berättar i 

förtroende för en av er? 

Kan ni känna att det faktum att ni är två sätter ökad press på er från överordnade och 

underordnade? 

Tror ni att det delade ledarskapet ur rekryterarens perspektiv kan fungera som en 

kvalitetskontroll? 

Vad finns det för skillnader mellan de två huvudmännen landsting och kommun? 

Vad finns det för likheter mellan de två huvudmännen landsting och kommun? 

Hur arbetar ni utefter dessa skillnader och likheter? 

Vilka är de mest förekommande reaktionerna ni har mött angående er form av organisation? 

Hur påverkar det här samarbetet patienten? 

Hur fungerar uppföljningen av hur samverkan fungerar mellan huvudmännen?  

Tror ni att den fanns några bakomliggande anledningar till det här samarbetet förutom att man 

ville sätta patienten/brukaren i fokus? 

Vem/vilka är det som ligger bakom initiativet till det här samarbetet? 

Har ni Förutom de krav ni måste leva upp till möjlighet att välja det bästa från respektive 

huvudman? 

Hur fungerar skattningssystemet CAN? 

Vad är skillnaden mellan personal och patientskattning? Burkar dess stämma överens? 

Finns det något ni skulle vilja förändra med er situation? 

Tror ni att det delade ledarskapet skulle kunna bytas ut mot en person som istället 

representerar båda huvudmännen? 

Hur tror ni att framtiden ser ut för er organisation? 

Vad är ert största råd ifrån er utifall någon annan organisation skulle vilja ta efter ert upplägg? 

Finns det något annat ni vill tillägga? 
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Bilaga 2 

Intervjumall för Doppia 

Hur definierar ni det delade ledarskapet som ni har och hade? 

Hur är det delade ledarskapet uppdelat mellan er? Vad delar ni på? 

Om ni inte är överens, hur fattar ni då beslutet?  

Vad hade ni för förväntningar kring att dela ledarskap? 

Var det som ni förväntade er? 

Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med det delade ledarskapet? 

Vilka fördelar respektive nackdelar ser ni med det delade ledarskapet i jämförelse med att 

vara ensam chef/ledare? 

Tror ni att det delade ledarskapet generellt sätt är ett bättre sätt att leda på? 

Passar vissa personligheter bättre för det delade ledarskapet? 

Hur der den ultimata formen av delat ledarskap ut? 

Finns det en risk för att det blir otydligt för de underordnade?  

Hur handlar ni i en situation om konfidalitet där en anställd kommer i förtroende till en av er? 

Tror ni anställda försöker dra nytta av chefernas olikheter för att få sin vilja igenom? 

Känner ni någonsin ökad press från överordnade eller underordnade på grund av att ni är två? 

Tror ni att det delade ledarskapet passar bättre för en viss typ av position eller organisation 

eller kan det användas i alla typer av organisationer på alla nivåer? 

Vad tror ni kan vara problematiskt med delat ledarskap om man kommer från två olika 

huvudmän? 

Varför tror ni inte att fler företag använder sig utav delat ledarskap? 

Tror ni att det delade ledarskapet kommer växa sig större och ta över det traditionella? 

 


