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Sammanfattning 

Det finns idag mycket litteratur och studier kring ämnet ledarskap. Under de senaste 

åren har det även tillkommit flera studier om delat ledarskap. I den tidigare 

forskningen framkommer det att allt fler arbetsorganisationer tillämpar sig av delat 

ledarskap, hur delat ledarskap tillämpas samt vilka för- och nackdelar det har. I och 

med detta har en kunskapslucka upptäckts inom området. Det relativt outforskade 

ämnet berör främst medarbetarnas upplevelse av det delade ledarskapet, vilket också 

är ett argument till varför denna studie genomförs.  

 

Detta arbete grundar sig på en kvalitativ studie där syftet är att undersöka 

medarbetarnas inställning till delat ledarskap inom tre organisationer. Datamaterial 

består av tio kvalitativa intervjuer som alla utfördes under våren 2016. Alla 

intervjupersonerna är underordnade två eller fyra chefer som alla innehar samma 

chefsposition. Vi analyserar datamaterialet med hjälp av Ritzers (2013) bok 

McDonalization of society. Boken fokuserar på de rationaliserande processerna i 

samhället utifrån dimensionerna: Effektivitet, förutsägbarhet, kontroll, kalkylerbarhet 

och irrationalitet av rationalitet. Med Ritzers teori belyser vi medarbetarnas 

inställning till delat ledarskap i relation till en rationaliseringsprocess. Resultatet visar 

att respondenterna inte upplever att de själva blir effektivare i och med det delade 

ledarskapet. Respondenterna tror att det är en fördel för cheferna att vara flera vid 

beslutsfattningar. Respondenter menar att frågor eller åsikter faller mellan stolarna vid 

delat ledarskap samt att de kunde förutspå vilka svar de kan vänta sig beroende på 

vilken chef de vänder sig till. Respondenterna upplever inte att organisationen blir 

mer styrd eller kontrollerad med detta chefsupplägg utan efterlyser mer kontroll från 

chefernas sida. Konsekvenserna av detta innebär att medarbetarna, i vissa 

sammanhang, inte upplever chefskapet som en del av en rationaliseringsprocess. 

 

Nyckelord: Delat ledarskap, medarbetare, rationaliseringsprocess 
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1. Inledning  

Är delat ledarskap en del av samtidens rationaliseringsprocesser och kommer det i 

framtiden att implementeras i allt fler arbetsorganisationer? Forskningshänvisningarna 

som omnämns i denna uppsats belyser framförallt de för- och nackdelar som finns 

med delat ledarskap.  

 

Vår definition av delat ledarskap/samledarskap är två eller fler chefer med samma 

position och ansvarsområde inom ett och samma företag. Vi har valt att tala om delat 

ledarskap som en del av samtidens rationaliseringsprocesser och tror att det i 

framtiden kommer att implementeras i allt fler organisationer då forskning inom 

ämnet tyder på det. Det finns idag en kunskapslucka och ett begränsat antal artiklar 

och böcker som belyser medarbetarnas syn på ledarskap, och då kanske framförallt 

medarbetarnas inställning till delat ledarskap. Dock tycker vi oss kunna se en 

underliggande ton i den tidigare forskningen som indikerar på att delat ledarskap är en 

rationaliseringsprocess. Detta gör därför ämnet relevant för vidare forskning. 

 

House & Aditya (1997) menar att man begrundat ledarskap redan under antikens tid 

men att det var först på 1930-talet som man systematiskt började ägna sig åt 

sociologiska studier för att undersöka ämnet (s. 1). Det finns många studier kring 

ledarskap men bara ett fåtal tar hänsyn till delat ledarskap och ännu färre tar hänsyn 

till medarbetares perspektiv på delat ledarskap. Den forskning som går att hitta som 

behandlar ledarskap fokuserar vanligtvis på en individ på en ledande post. House & 

Aditya (1997) skriver att böcker om ledarskap baseras på en uppsättning begränsande 

antaganden där man främst lyfter den västindustriella kulturen. Nästan alla teorier 

kring ledarskap och 98 % av det empiriska materialet är utav amerikansk karaktär, det 

vill säga: Den individualistiska aspekten framförhålls i första hand och där det 

kollektiva synsättet kommer i andra hand (s. 1).  

 

Vi upplever att medarbetarnas upplevelse och inställning till chefsupplägget inte alltid 

lyfts fram. Inte heller om detta ledarskap rationaliserar medarbetarna i dess arbete 

som sin tur leder till att arbetsorganisationen rationaliseras. Anledningen till detta kan 

bero på en rad faktorer, en av dem skulle kunna vara att det idag finns förutbestämda 

uppfattningar och strukturer för hur ledarskap skall genomföras och se ut. Exempelvis 
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finns det gängse teorier och föreställningar om att ledarskap bäst sköts av en person. 

Vi som har författat denna uppsats har, från tidigare arbetsplatser, erfarenhet av dessa 

uppfattningar. Enligt våra upplevelser har det varit märkbart att samledarskap medfört 

en viss skepsis hos medarbetarna till en början. Framför allt har de uttryckt en oro för 

att få olika direktiv beroende på vilken chef de talar med.  

 

Det finns dock forskning som visar på stora fördelar med delat ledarskap. House & 

Aditya (1997) menar att ledarskapsansvaret bör fördelas på två eller flera personer i 

sammanhang där arbetsuppgifterna blir allt för komplexa för att endast hanteras av en 

individ. Greenberg-Walt (2001) skriver att den debatt och forskning som förs idag 

indikerar på fördelar med delat ledarskap och att det är något som vi kommer att 

tillämpa mer utav i framtiden. Marianne Döös (2006) som forskar inom ledarskap 

menar att det inte går att säga om delat ledarskap är bra eller dåligt, det är människan 

som avgör om ett delat ledarskap ska lyckas eller misslyckas. Att många människor är 

negativt inställda till delat ledarskap kan delvis bero på att dem inte förstår vad det 

innebär. Döös slår även hål på myten att det skulle vara dubbelt så dyrt att ha två 

chefer. Den forskning som bedrivits i Sverige inom delat ledarskap har till stor del 

fokuserat på första linjens chefer samt chefer i mellanleden. Forskningen har utförts 

inom många olika branscher och där samledarskap framställs vara lika vanligt 

förekommande inom den offentliga sektorn så som i den privata sektorn skriver 

Wilhelmson & Döös (2012).  

 

1.1. Problemformulering   
Tidigare forskning, som behandlar delat ledarskap, riktar allt som oftast in sig på 

chefers upplevelse av delat ledarskap/chefskap. Vi vill i denna studie undersöka 

arbetsorganisationer som använder sig av chefer med delat ledarskap, dock vill vi med 

hjälpa av medarbetarnas perspektiv få en uppfattning om hur de ser på ett upplägg där 

chefsansvaret fördelas på flera chefer. Vi tror att medarbetare som arbetar inom 

arbetsorganisationer som använder sig utav delat ledarskap, och som gjort det under 

en längre tid, kan ge oss en bild av hur medarbetarna upplever chefsupplägget. Vi vill 

undersöka om det delade ledarskapet leder till att arbetsorganisationen upplevs bli 

mer effektiv, förutsägbar samt kontrollerad ur ett medarbetarperspektiv. Det vore även 

intressant att undersöka om det delade ledarskapet i något sammanhang upplevs vara 
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irrationellt. Vi hoppas kunna få en uppfattning om hur medarbetarna förhåller sig till 

delat ledarskap samt vilka för- och nackdelar detta chefsupplägg kan tänkas ha. 

 

1.2. Syfte och frågeställning  
Syftet med denna studie är att studera medarbetarnas inställning till det delade 

ledarskapet samt huruvida detta upplägg kan ses vara en del av en 

rationaliseringsprocess eller inte.  

 

Vår frågeställning lyder som följande: Hur upplevs delat ledarskap i relation till en 

rationaliseringsprocess av arbetet från ett medarbetarperspektiv? 

 

1.3. Avgränsningar 
I denna forskningsstudie har vi valt att fokusera på tre arbetsorganisationer. En 

arbetsorganisation verkar inom den offentliga sektorn medan de andra två befinner sig 

inom den privata sektorn. Huvudorsaken till att valet föll på dessa tre 

arbetsorganisationer är för att samtliga tillämpar delat ledarskap. Vi har inte tagit 

hänsyn till utbildningsnivå, kön eller ålder bland våra respondenter då vi fann detta 

irrelevant för studiens syfte. Vi kommer att helt utesluta chefernas åsikter och tankar 

gällande samledarskap. Samtliga av de intervjuade respondenterna är underordnade 

det delade ledarskapet. Samtliga chefer som nämns i denna studie som ingår i ett delat 

ledarskap befinner sig i arbetsorganisationens första linje av chefer. 

 

1.4. Disposition 
Inledningsvis kommer vi att presentera ett urval av tidigare forskning som berör 

ämnet delat ledarskap. I den tidigare forskningen lyfter vi artiklar som berör ledarskap 

i allmänhet. Detta efterföljs av forskning om delat ledarskap och hur chefer i ett delat 

ledarskap upplever chefsupplägget. Som en avslutande del på detta avsnitt presenteras 

den forskning som vi har hittat kring delat ledarskap sett utifrån ett 

medarbetarperspektiv. Efter forskningsavsnittet går vi sedan in på den teori vi valt att 

utgå ifrån i denna studie. Vi kommer att använda oss av Ritzers (2013) teori om 

McDonaldiseringen samt de underliggande dimensionerna: Effektivitet, 

förutsägbarhet, kontroll, kalkylerbarhet samt irrationalitet av rationalitet. Efter 

teoriavsnittet redogör vi för det metodologiska tillvägagångssättet som kom att 
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användas för studien. Där presenterar vi bland annat det urval vi gjorde i samband 

med studien, hur intervjufrågorna utformades och hur genomförandet av intervjuerna 

gick till samt hur vi gick till väga för att bearbeta det insamlade materialet. Arbetet 

avslutas med en presentation av studiens resultat och analys där vi besvarar studiens 

forskningsfråga. Detta avsnitt innehåller även en diskussionsdel där vi utvärderar 

studiens alla moment.  

 

2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer vi att belysa tidigare forskning gällande delat ledarskap. Fokus 

kommer att ligga på delat ledarskap då det knappt genomförts någon tidigare 

forskning kring medarbetarnas syn på att arbeta under flera chefer. Vi vill med denna 

studie bidra till att fylla den kunskapslucka som vi tidigare nämnde i inledningen. 

Syftet med detta kapitel är att ge ett sammanhang till det forskningsområde vi avser 

att undersöka. Med tidigare forskning som berör delat ledarskap kan vi förtydliga 

varför medarbetarnas inställning och upplevelse av samledarskap är viktigt att 

undersöka. Inledningsvis går vi in på historik och befintlighet vad avser delat 

ledarskap, detta följs sedan upp av hur det är att leda en organisation ensam eller 

tillsammans med andra. Därefter vad en ledares främsta uppgift är samt hur 

ledarskapet påverkas när det är flera chefer inom samma position. Avslutningsvis 

kommer vi att belysa medarbetarnas roll och syn på det delade ledarskapet.  

 

2.1. Det delade ledarskapets historia och befintlighet  
O’Toole (2002) menar att det finns ett motstånd inom organisationer kring begreppet 

delat ledarskap, ett motstånd som härrör från gamla kulturella seder. Exempelvis 

skrev Platon 400 år före Kristus att: Ledarskap är utav en sällsynt art, en egenskap 

som endast kan behärskas av en individ i varje samhälle. Aristoteles, som var en av 

Platons elever, menade på det motsatta. Att flera individer kan ha förmågan att leda 

ett samhälle var något som var naturligt för Aristoteles. Dock var det Platons syn på 

ledarskap som hörsammades av samhället och som inpräntats som det korrekta 

synsättet, en syn som levt kvar till våra dagar. Delat ledarskap uppfattas därför idag 

inte som det mest naturliga eller korrekta sättet att leda en organisation. Vidare menar 
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O’Toole (2002) att delat ledarskap är ett område som vi inte fäst någon större 

uppmärksamhet på. Vi bör därför lägga ner mer tid på det teoretiska och empiriska 

området. 

 

Som tidigare nämnts påbörjades de första socialvetenskapliga studierna kring 

ledarskap på 1930-talet (House & Aditya, 1997). Genom åren har sedan kunskapen 

inom området ackumulerat. Ledarskapets varierande egenskaper och beteendemönster 

har bidragit till att utveckla studierna kring ledarskap. Ackumuleringen bidrog i sin 

tur till att fler studier genomfördes kring ledarskap där även studier kring delat 

ledarskap ingår. 

 

O’Toole (2002) hävdar att delat ledarskap inte är något nytt fenomen. Många av de 

stora amerikanska företagen har exempelvis använt sig av delat ledarskap. 

Allmänheten har letts till att tro att företag oftast leds av en individ, detta på grund av 

framstående företagsledare som Henry Ford och Jack Welsh som båda var 

framgångsrika inom sina områden. I artikeln belyses bland annat företag som Intel 

och ABB som båda använt sig av delat ledarskap. Detta cementeras även av Lambert-

Olsson (2004), på många stora företag runt om i världen använder man sig av ett så 

kallat kollektivt ledarskap. Något som inte är helt ovanligt för dessa företag är att man 

använder sig av en så kallad “Executive board”, eller ledningsgrupp, som består av 

flera likställda Vd:ar. Var och en av Vd:arna ansvarar för var sitt område, när beslut 

fattas inom ledningsgruppen strävar man alltid efter konsensus (s. 46). Sekhar 

Bhattacharyya & Jha (2013) skriver i sin artikel att delat ledarskap mer eller mindre 

funnits i alla organisationer, att de beslut som tas, oftast innefattar flera individer. 

Även Souba (2004) är inne på samma spår, författaren menar att det är praktiskt taget 

omöjligt för en person idag att själv utföra ledarskapsarbetet på grund av dess 

komplexitet.  

 

2.2. Att leda ensam och tillsammans med andra 
Vad är en ledares främsta uppdrag? Lambert-Olsson (2004) menar att en ledares 

uppdrag är att verka genom andra för att nå de mål som finns uppsatta inom 

organisationen (s. 15). Det finns också tidigare forskning som berör hur man blir en 

bra ledare. Berggren (1998) skriver i sin bok Praktiskt ledarskap att man tenderar att 

bli en bättre chef och ledare genom att göra sitt ledarskap personligt och genom att 
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öka sin förmåga i att förstå sina medarbetare (s. 7). Kristensen och Thalund (2010) 

menar att ledarskapet ser olika ut beroende på var det utförs och vilken uppgift som 

ska utföras. Författarna väljer att på ett liknande sätt som Lambert-Olsson (2004) 

förklara begreppet ledarskap. En ledare ger instruktioner till en medarbetare som i sin 

tur löser uppgiften. Det är en av de mest förekommande definitionerna av ledarskap 

som hänger samman med den traditionella hierarkin - att lösa uppgifter genom andra 

(Kristensen & Thalund, 2010, s. 47).  

 

Lambert-Olsson talar (2004) om något som han kallar för äkta- och oäkta 

dubbelkommandon där äkta dubbelkommandon innebär att parterna inom det delade 

ledarskapet måste vara överens och gemensamt fatta beslut inom organisationen (s. 

23). Oäkta dubbelkommandon innebär att beslut som fattas inom det delade 

ledarskapet framställs som om båda parter är eniga om beslutet men i själva verket 

finns det en högre instans som har formell rätt till att fatta beslut utifrån sin egen vilja 

(s. 24). Även O’Toole (2002) beskriver något som kan liknas vid oäkta kommandon. 

Författaren menar att vi tenderar att bortse från att det rör sig om delat ledarskap då vi 

vilseleds av de olika befattningsnamnen (Vd, vice vd, ordförande, vice ordförande 

m.m.). Befattningsgraderna eller namnen, som organisationerna använder sig utav, 

påstås vara ett sätt som underlättar överblicken av den formella hierarkin. 

 

Vad är det som gör att ledarskapet skulle fungera bättre om det sköts av fler än en 

chef? Enligt Lena Wilhelmson (2005) är svaret att när två chefer arbetar tillsammans 

bygger de upp en så kallad kompetent relation. Det innebär att det både är en 

utvecklande och lärande situation för cheferna i samarbetet. 

 

I den svenska forskningen som behandlar delat ledarskap så är det främst första 

linjens chef samt mellanchefen man valt att studera (Wilhelmson & Döös, 2012). Att 

företag använder sig av delat ledarskap har visat sig vara mer vanligt än vad många 

tror och förekommer i hela arbetslivet, från kommuner och landsting till det privata 

näringslivet. Man finner fler män än kvinnor inom delat ledarskap, något som 

förklaras med att män besitter fler chefspositioner än kvinnor (Döös, 2006). 
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2.3. Chefernas syn på det delade ledarskap 
Vi har tidigare nämnt att den största delen av den forskning som behandlar delat 

ledarskap riktar in sig på chefers upplevelse och inställning.  

 

Den forskning som har bedrivits angående delat ledarskap och hur chefer upplever att 

dela sin position med någon visar på att majoriteten av chefer som arbetar i någon 

form av samledarskap är positivt inställda till samarbetet. Att ha möjligheten att 

avlasta arbetsbördan, ha någon att “bolla” idéer med samt att kunna få stöd i 

beslutsfattning är några av de aspekter som Döös (2006) har valt att lyfta fram i sin 

forskning kring hur chefer upplever delat ledarskap.   

 

I Wilhelmson, Döös, Backström, Bellaagh och Hansons undersökning från 2006 

studerade de hur 14 stycken enhetschefer inom några kommunala verksamheter 

upplevde delat ledarskap. Några av de svar som framkom av undersökningen var att 

cheferna fann det värdefullt att kunna diskutera förslag med sin chefspartner för att 

komma vidare i exempelvis beslutsprocesser. Flera av cheferna uppgav att de kände 

tillit till sin chefspartner vilket i sin tur ledde till att alla beslut inte behövde diskuteras 

sinsemellan utan kunde tas på egen hand. Cheferna upplevde att det är mycket viktigt 

att kommunicera i ledarskapet. I situationer där chefspar inte hade tid att samtala med 

varandra riskerade samarbetet att bli lidande. Flera chefer menar att det kan vara till 

en fördel att dela arbetsrum med sin partner. Möjligheten att ses ökar, man behöver 

inte boka ett möte för att få möjlighet att tala med varandra. Det blir lättare att fördela 

arbetsuppgifter i och med att de exempelvis kan överhöra varandras telefonsamtal 

vilket kan leda till att de blir mer insatta i varandras ärenden (Wilhelmson et al., 

2006). 

 

Trots att många belyser fördelarna med delat ledarskap så finns det också de som ser 

nackdelar med chefsupplägget. Friheten att fatta beslut minskar och ibland kan saker 

göras flera gånger om det råder brist på kommunikation mellan cheferna (Wilhelmson 

et al., 2006). 
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2.4. Medarbetarnas roll och syn på det delade ledarskapet 
Eriksson, (2001) belyser att medlemmarna har ett stort ansvar i hur en grupp når sin 

framgång, att framgången inte enbart bygger ledarskapet, dock är detta ett outforskat 

område. Att endast ha tillgång till “ja-sägande” medlemmar i en verksamhet är 

destruktivt när det kommer till att fatta beslut i en grupp då medlemmarna har ett 

ansvar i att säga vad de tycker och tänker. En ledare är inte lämpad som chef om 

denne inte klarar av att lyssna till sina medlemmars åsikter. Att använda sig av sådana 

ledare är lika illa som att endast ha “ja-sägande” medarbetare. Eriksson (2001) tycks 

vara inne på samma spår som Janis (1982). Janis menar att medlemmar som endast 

säger ja till chefers förfrågningar och beslut är ett fenomen som hon kallar för 

grupptänkande. Fenomenet uppstår när medlemmarna strävar efter enighet. Baksidan 

med grupptänkande är att medlemmarna tenderar att bli mindre kritiska i sitt 

förhållningssätt till idéer. Nackdelen med grupptänkande är att besluten inom dessa 

grupper riskerar att bli sämre. Detta anser vi vore intressant att undersöka, att 

undersöka om medarbetarna är kritiska i sitt förhållningssätt när det kommer till 

chefernas beslut och idéer. 

 

Biglari (2006) skriver om två olika företag som använder sig av delat ledarskap. 

Utöver chefernas inställning till delat ledarskap tar hon även upp medarbetarnas syn 

på chefsupplägget. Författaren skriver att det delade ledarskapet skiljde sig märkbart 

mellan de två företagen vilket gjorde att medarbetarna på respektive företag hade vitt 

skilda erfarenheter och åsikter om ämnet. På det ena företaget visade medarbetarna på 

en positiv inställning till det delade ledarskapet. Här kände medarbetarna att de 

framförallt var delaktiga i verksamheten vilket gjorde att medarbetarna fick en 

gemensam relation till cheferna. Medarbetarna i det andra företaget ansåg att det 

delade ledarskapet inte var jämnt fördelat mellan cheferna, chefsbesluten uppfattades 

därför som tvetydiga. Personalen på detta företag föredrog därför ett chefsupplägg 

med endast en verkställande chef. Rosengren (2010) har även identifierat andra 

faktorer. På en sjukhusavdelning, som använder sig utav delat ledarskap, så visar sig 

befattningsgraderna bland personalen vara en annan viktig faktor som cheferna bör 

vara uppmärksamma på. Det är även viktigt att cheferna kan erbjuda personalen en 

god arbetsmiljö för att medarbetarna skall ställa sig positiva till det delade 

ledarskapet. 
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2.5. Summering av tidigare forskning 
I den tidigare forskningen framgår det tydligt att forskarna lagt ned mycket tid och 

resurser för att undersöka de för- och nackdelar som finns med delat ledarskap. 

Forskarna menar att delat ledarskap egentligen inte är något nytt utan funnits i olika 

konstellationer som inte uppfattats som delat ledarskap. På grund av historiska och 

organisationskulturella anledningar har samhället präglats till att tro att det mest 

naturliga sättet att styra en organisation på är att använda sig utav en individ på en 

ledande post. De flesta studierna indikerar dock på att delat ledarskap är något som 

blir allt vanligare ute bland verksamheterna. Forskningen belyser framförallt de 

fördelar som både chefer och organisationer kan dra nytta av, men knappt någon 

forskning har utförts med avseende på medarbetarnas inställning och uppfattning av 

chefsupplägget. Vi har därför med denna studie som avsikt att bidra till en större 

kunskap inom ämnet då den tidigare forskningen inte har beaktat medarbetares 

perspektiv på delat ledarskap. 

 

3. Teori 

I detta kapitel redogör vi för de teoretiska utgångspunkter som vi valt att använda oss 

av i denna studie. I vår förstudie fick vi en indikation på att den utvalda teorin 

lämpade sig väl med vår avsedda studie. Vi har därför valt att utgå från Ritzer (2013) 

bok McDonaldization of society (McDonaldisering av samhället) även i denna studie. 

McDonaldiseringen kan beskrivas som en metafor för hur McDonalds tagit inspiration 

från byråkratiska organisationer och deras principer. Uttrycket McDonaldisering och 

dess dimensioner bygger till stora delar på Max Webers teori om rationalitet. Enligt 

Webers synsätt är byråkrati en del av en rationaliseringsprocess. Denna process har 

som syfte att kontrollera människan och domineras därför av faktorer som effektivitet, 

förutsägbarhet, kalkylerbarhet och teknologi (Ritzer, 2013, s. 29-31.). 

McDonaldiseringen bör dock kunna beskrivas som en mer uppdaterad version av 

ämnena där Ritzer nyttjat sig av Webers skildring av det moderna samhället.  
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3.1. Ritzers rationaliseringsprocess  
Ritzer (2013) menar att McDonaldiseringen är den samtida rationaliseringen och  

har låtit sig influeras av tidigare rationaliseringsprocesser såsom Max Webers 

byråkrati, Frederick W. Taylos scientific managemant: Finding the one best way och 

Henry Fords “just in time”.  

 

McDonaldiseringen är enligt Ritzer en process som utgår från McDonaldkoncernens 

produktionsprincip. Ritzer har studerat rationaliserings- och 

standardiseringsprocesserna inom McDonalds verksamheter och menar att konceptet 

även har spridit sig till det amerikanska samhället och andra delar av världen. 

Produktionsprincipen spelar även en viktig roll inom den sociologiska och politiska 

debatten (s. 1) och är något som kommer att förtydligas i detta kapitel.  

 

Ritzer (2013) beskriver att McDonaldiseringen tar sin grund från den tekniska 

utvecklingen. Utvecklingen har bland annat underlättat kontrollen av individerna på 

arbetsplatserna men även rationaliserat ekonomin och dess produktivitet (s. 40). Av 

dessa anledningar finner vi det aktuellt att applicera Ritzers begrepp på medarbetarnas 

syn av delat ledarskap samt undersöka om medarbetarna ser chefsupplägget som en 

del utav en rationaliseringsprocess. 

 

Ritzer (2013) utgår från de dimensioner som rationaliseringsprocessen och som 

presenteras i boken om McDonaldiseringen. Dessa dimensioner är: Effektivitet, 

kontroll, förutsägbarhet, kalkylerbarhet och irrationalitet av rationaliteten (s. 13). Vi 

kommer i denna studie att presentera dessa dimensioner mer ingående för läsaren så 

att denne får en djupare förståelse för teorins olika delar. Vi har dock valt att inte 

använda oss av kalkylerbarhet då vi under förstudien insåg att begreppet var 

svårtillämpat sett till studiens frågeställning. De som intervjuades visade sig även ha 

svårt för att besvara våra frågor kring kalkylerbarhet då organisationerna inte hade 

något utarbetat sätt för medarbetarna att utvärdera det delade ledarskapet. Det blev 

därför svårt för respondenterna att kvantifiera chefskapets insatser utifrån begreppet 

kalkylerbarhet. Begreppet förklaras därför väldigt kort för läsaren i detta avsnitt, men 

kommer längre fram i arbetet att diskuteras under diskussionsavsnittet. 
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3.2. De centrala dimensionerna inom McDonaldiseringen 
Ritzer (2013) benämner effektivitet som den första dimensionen i ett McDonaldiserat 

system. Dimensionen ses ofta i rationaliseringssammanhang där något skall utföras så 

snabbt som möjligt så att tid kan sparas (s. 13). Ritzer skriver att idén till 

effektivitetsprocesserna inte uppfanns av McDonalds, utan att koncernen snarare tagit 

inspiration från byråkratiska organisationer och deras principer (s. 36). I processen 

följer individerna olika mönster som de blivit beordrade att följa. Dessa utbildas även 

för att kunna utföra arbetet på ett effektivt sätt vilket samtidigt minimerar riskerna för 

misstag.  

 

Individerna beskrivs bli övervakade av högre instanser vilket är ett medel för att 

bibehålla deras effektivitet (Ritzer, 2013, s. 54-72). Författaren tar principen bakom 

det löpandet bandet som ett exempel. Ritzer skriver att det löpande bandet uppfanns 

av Henry Ford i början av 1800-talet av den enkla anledningen att spara tid, pengar 

och energi. Med andra ord fann Henry Ford ett sätt att effektivisera verksamheten. 

Detta tänker vi skulle kunna vara en av anledningar till att man idag tillämpar delat 

ledarskap. Med detta begrepp vill vi undersöka om medarbetarna anser att 

organisationen styrs och drivs på ett effektivare sätt på grund av det delade 

ledarskapet. Vi kommer att undersöka om medarbetarna själva känner att de blivit 

effektivare i sitt sätt att arbeta då de leds av två eller flera chefer. Om effektivitet 

under delat ledarskap råder så bör medarbetare uppleva detta. 

 

Förutsägbarhet indikerar på system som utfaller på samma sätt gång på gång. 

Variationer som uppstår inom denna dimension, på grund av tid eller rum, elimineras. 

Detta medför att överraskningarna blir få. Hamburgarna skall inom alla restauranger 

smaka likadant oavsett vilken restaurang i vilket land kunden befinner sig i. 

Regelbundna restaurangkunder skall även redan i förväg veta vad hen kan förvänta sig 

få för service samt finna på menyn. Processen påstås garantera att bibehålla kvalité 

över tid (s. 15). De standardiserade processerna förutsätter att det finns tydliga regler 

och mallar som medarbetarna rättar sig efter. Organisationer som använder sig av 

detta system har ofta chefer som är mindre öppna för nya idéer och inriktningar (s. 72-

86). Med detta begrepp vill vi undersöka om medarbetarna har samma uppfattning. 

Om medarbetarna anser att de beslut som tas av det delade ledarskapet mer eller 
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mindre blir förutsägbara. Vilka för- och nackdelarna finns det med förutsägbarheten, 

samt kan de beslut som tas under delat ledarskap blir lidande eller bättre. 

 

Kontroll påstås vara nyckeln till McDonalds framgång (Ritzer, 2013). 

McDonaldiserade organisationer och dess arbetare är i hög grad styrda och utbildade 

för att gynna systemet. Friheten inom dessa organisationer är begränsade och 

arbetsuppgifterna skall genomföras på ett exakt sätt (s. 102-122). Ritzer exemplifierar 

även kontroll genom att restaurangernas lättförstådda menyer, begränsade urval samt 

inte allt för bekväma stolar. Kunderna kan på detta sätt styras till att beställa mat 

snabbt, äta snabbt och själva sortera det kvarvarande skräpet (s. 15). Med detta 

begrepp vill vi undersöka om medarbetarna uppfattar organisationen som mer styrd då 

organisationen använder sig av delat ledarskap. Det skulle även vara intressant att 

undersöka medarbetarna känner sig kontrollerade och mer bevakade på arbetsplatsen i 

och med chefsupplägget. 

 

Med kalkylerbarhet menar Ritzer (2013) att fokus läggs på kvantitet istället för 

kvalitet – ju mer av något eller ju snabbare service som ges, desto bättre är det. 

Kalkylerbarhet innebär att det görs beräkningar på vad som går snabbast och därmed 

är mest effektivt. Inom exempelvis sjukvården sker detta då tiden för varje patient är 

begränsad, på så vis kan antalet patientbesök per dag ökas. Detta leder i sin tur till att 

organisationens kostnader minskar och vinsterna ökar. Patienter som tros ge en hög 

vinst kan också prioriteras framför de som innebär mer kostnader (Ritzer, 2013, s. 62-

63) 

 

Ritzer (2013) belyser McDonaldiseringens fördelar, men beskriver även 

rationaliseringsprocessernas nackdelar. De rationaliserande systemen möjliggör både 

ekonomiska vinster och tidsbesparingar, men riskerar samtidigt att begränsa oss från 

att genomföra vissa saker. De nackdelar som Ritzer refererar till är den femte 

dimensionen och som författaren kallar för irrationalitet av rationaliteten. Med detta 

syftar Ritzer till system som rationaliseras återupprepande gånger och som 

oundvikligen leder till irrationalitet (Ritzer, 2013, s. 15). Weber (1978) uttryckte tidigt 

sin oro kring rationalitetens negativa påföljder samt dess eventuella och fullständiga 

utbredning i samhället. Ritzer menar att utbredningen av dessa processer redan idag 

helt genomsyrar vissa delar av samhället. 
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Irrationaliseringen begränsar, kompromissar och underminerar det rationella. Mer 

specifikt menar författaren att irrationalitet är rationalitetens exakta motsats, detta 

innebär att de fyra dimensionerna i McDonaldiseringen riskerar att bli ineffektiva, 

oförutsägbara, okalkylerbara samt okontrollerbara (Ritzer, 2013, s. 123). Som 

exempel tar Ritzer upp IKEA och dess produkter, som enligt honom, är av låg kvalité. 

Trots att möblerna enligt instruktionerna skall vara lätta att montera så är det sannolikt 

så att möblerna nästintill är omöjliga att montera ihop. Vidare menar författaren att 

det ofta tar för lång tid att: ta sig till IKEA-varuhusen, ta sig genom varuhusen, köra 

hem från varuhusen samt montera inköpet (s. 19). IKEA exemplifieras som en 

organisation som rationaliserats upprepade gånger vilket lett till att verksamheten i 

många avseenden uppfattas som irrationell. 

 

Med den femte dimensionen vill vi undersöka huruvida samtliga dimensioner kan bli 

irrationella. Upplever medarbetarna att exempelvis beslutsprocesser blir ineffektivare 

i och med att det är fler chefer som diskuterar? Upplever medarbetarna att 

verksamheten blir mindre kontrollerad i och med att samtliga chefer förlitar sig på 

varandra och då kanske skjuter över ansvaret på någon annan? 

 

4. Metod 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för det metodologiska tillvägagångssätt som vi 

använde i denna studie. Vi kommer att presentera vår forskningsansats och det urval 

av respondenter som gjordes. Vi kommer att redogöra för intervjumetod och 

utformning av intervjufrågor, hur genomförandet av intervjuerna gick till samt 

kodningsprocessen. Slutligen kommer vi att redogöra för uppsatsens reliabilitet och 

validitet samt de etiska överväganden vi gjorde i samband med studien.  

 

4.1. Förstudie  
Vi genomförde en förstudie som enligt Aspers (2011) är viktig i och med att det ger 

en inblick i det fält som forskaren avser att studera. Huvudstudien kunde vi sedan 

forma med hjälp av de resultat som vi fick fram under förstudiens gång (s. 75). I 

förstudien genomförde vi en intervju med en person som är verksam inom det fält 
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som vi avser att studera. Intervjun varade i cirka 45 minuter och vi fick tillgång till ett 

konferensrum på dennes arbetsplats där vi kunde tala ostört. Vi bearbetade materialet 

och förstudien behandlades i seminarieform tillsammans med våra kurskamrater.  

 

Vi tog till oss den kritik som vi fick från kurskamrater och seminarieledare. Kritiken 

berörde bakgrundsformuleringen i vår förstudie som i denna studie har korrigerats. Vi 

har i en vidare omfattning beskrivit vilket problem som finns, samt vilka det är ett 

problem för. Vi fick också kritik för att inte redovisat tillräckligt tydligt kopplingen 

mellan kodningsprocess, analys och resultat. Även det är något som kommer att 

korrigeras och förbättras i denna studie. Vi har också till vår huvudstudie valt att inte 

använda oss av en av de två teorier, Goffmans (2014) dramaturgiska perspektiv, som 

vi redogjorde för i förstudien. 

 

4.2. Forskningsansats  
Vi har i vår undersökning valt att utgå från en kvalitativ intervjustudie för att studera 

det delade ledarskapet ur ett medarbetarperspektiv. I en kvalitativ forskningsansats 

ifrågasätter man det vedertagna i syfte för att få en förståelse för vedertagna 

antaganden (Aspers, 2011, s. 14). I enlighet med Trosts (2010) resonemang kring när 

det är rimligt att använda sig av en kvalitativ metod, är vi intresserad av att förstå 

individers sätt att resonera eller urskilja beteendemönster (s. 32). Vi vill studera hur 

medarbetarna som arbetar under delat ledarskap resonerar, upplever och beter sig i 

samband med detta chefsupplägg. 

 

Vid en etnografisk ansats befinner sig forskaren i forskningsfältet för att interagera 

med aktörerna, med hjälp av teorier kan forskaren bilda sig en uppfattning och på så 

vis förklara aktörernas upplevelser (Aspers, 2011, s. 21). Vad gäller etnografiska 

metoder så menar Aspers att observationer eller intervjuer är det mest vanliga 

förekommande metoderna. I syfte att få en djupare förståelse för medarbetarnas 

inställning till delat ledarskap har vi därför valt att använda oss av kvalitativa 

intervjuer (s. 33).  

 

Aspers menar att: den hermeneutiska cirkeln måste användas för att vi skall kunna 

förstå det empiriska materialet. Detta innebär att vi måste förstå helheten för att förstå 

delarna och vice versa (s. 25). 
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Vid intervjuer menar Trost (2010) att man som forskare skall ställa enkla och raka 

frågor i syfte att få ett sammanfattande och mättande svar (s. 25). Vi ställde därför 

frågor som koncentrerade sig på medarbetarnas inställning och upplevelse kring delat 

ledarskap. Av det insamlade datamaterialet har vi, med hjälp av vår förförståelse för 

ämnet samt väl avvägda teorier, kunnat göra en tolkning av respondenternas 

inställning till det delade ledarskapet.  

 

Vi valde att inte genomföra en observationsstudie då vi insåg att det skulle kräva allt 

för mycket tid. Dessutom skulle det bli svårt och komplicerat att utföra en sådan 

observationsstudie utan att inkräkta på privata samtal som mellan chef(er) och 

medarbetare eller medarbetarna sinsemellan. 

 

4.3. Urval  
Trost (2010) skriver att urvalet skall vara heterogent inom en given ram. Som forskare 

vill man ha en stor variation av respondenter, att individerna som deltar inte är allt för 

lika varandra (s. 137). Vi valde att göra ett strategiskt urval, då vi hade en tydlig 

definierad grupp av individer som vi ville undersöka, medarbetare som arbetar under 

delat ledarskap.  

 

Trost (2010) skriver även att en forskare kan nyttja sig av så kallade nyckelpersoner 

när forskaren har svårigheter att få tillgång till respondenter. Att använda sig av en 

nyckelperson innebär att man genom den personen får tillgång till respondenter som 

av någon anledning är svåra att få tag på då urvalsgruppen är begränsad (s. 139-140). 

Vi tog hjälp av sådana nyckelpersoner, en på respektive organisation. Den personen 

såg i sin tur till att vi fick kontakt med ett flertal respondenter som var villiga att delta 

i studien. På så sätt fick vi tillgång till respondenter som arbetar under delat ledarskap. 

 

Trost (2010) skriver att det finns risker med att använda sig utav nyckelpersoner då de 

kan bli allt för hjälpsamma. Nyckelpersonerna kan med andra ord styra valet av 

respondenter så att forskaren får intresseväckande och kunniga personer som ”har 

åsikter”. En annan risk är att det tar en längre tid att få tillgång till respondenterna än 

man väntat sig. Det skulle exempelvis kunna vara så att respondenterna som 

nyckelpersonen haft i åtanke att förmedla inte kan medverka på grund av etiska eller 
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sekretessbelagda skäl (s. 140). Några sådana problem stötte dock inte vi på utan vi 

fick fritt välja bland alla medarbetare inom organisationen som var villiga att 

medverka. Vi fick också möjlighet att boka in intervjuerna med respondenterna under 

den tidsperiod som vi hade avsatt för studiens intervjuer. Då vi känner 

nyckelpersonerna vid respektive organisation blev det naturligt för oss att använda en 

person vid varje organisation. 

 

Vi tog varken hänsyn till kön, ålder eller utbildningsnivå hos våra respondenter då det 

inte är relevant för vår studie. Det som krävdes för att delta i studien var enbart att 

respondenten arbetade under delat ledarskap. Arbetsorganisationerna kan ses som 

stora till medelstora verksamheter vilket gjorde att vi hade många respondenter att 

välja mellan. Även om alla tre arbetsorganisationer styrs av delat ledarskap har de lite 

olika upplägg. Cheferna har alla samma chefsposition men i två av 

arbetsorganisationerna arbetar cheferna i skift. Det innebär att alla chefer sällan eller 

aldrig är på plats samtidigt. Ibland är det bara en chef och ibland är de flera. I den 

tredje arbetsorganisationen befinner sig alla chefer inom samma position på plats 

samtidigt.  

 

4.4. Intervjumetod och utformning av intervjufrågor  
Vi använde oss av kvalitativa intervjuer för att samla in det empiriska materialet. 

Genom att använda denna datainsamlingsmetod får man tillgång till ett material med 

stort innehåll som kan innehålla allt från intressanta tankar till intressanta handlingar 

(Trost, 2010, s. 25).  

 

Det finns flera intervjuformer att välja mellan när man utför en intervjustudie. Vilken 

intervjuform man använder sig beror på vilken grad av standardisering och 

strukturering som finns. Standardisering innebär hur frågorna och situationen är 

utformad för den som blir intervjuad, vilken grad av variation det finns. Ställs 

frågorna på samma sätt till alla deltagare eller ställs de annorlunda (Trost, 2010, s. 

39)? Intervjuerna som vi genomförde hade en relativt hög grad av standardisering. Vi 

ställde frågorna i samma ordning till alla deltagare och lät inte respondenten styra 

intervjun. Vi gav utrymme för att få möjlighet att ställa följdfrågor när det passade 

men vi utgick alltid från de frågor som konstruerats i förväg och vi ställde frågorna i 

den ordning som de konstruerats.  
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Strukturering kan innebära två saker. Dels kan det innebära att respondenten får fasta 

svarsalternativ, finns det möjlighet att kunna svara fritt på frågan är den ostrukturerad. 

Struktureringen kan också innebära vilken “struktur” som intervjun har. Vid hög 

strukturering vet forskaren vad hen ska fråga efter och intervjun kommer att kretsa 

kring det aktuella ämnet och utesluta det som inte hör dit (Trost, 2010, s. 40). Redan 

innan intervjufrågorna konstruerades visste vi att vi skulle undersöka hur Ritzers 

(2013) samtliga dimensioner återfanns i medarbetarnas dagliga arbete i samband med 

det delade ledarskapet.  

 

Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer i enlighet med Aspers (2011) 

beskrivning. Vi konstruerade frågor i förväg som vi sedan använde oss av i 

intervjuerna, vi lämnade utrymme mellan frågorna för att få möjligheten att ställa 

lämpliga följdfrågor vid behov. Vi fann denna intervjumetod lämplig då vi innan 

intervjuerna redan hade ett område som vi avsåg att studera, vi konkretiserade detta 

område i ett antal frågor som vi sedan använde oss av (s. 143). 

 

Den intervjuguide som konstruerades i samband med intervjuerna var strukturerad i 

det avseendet att vi enbart intresserade oss för ett område, medarbetarnas inställning 

till delat ledarskap och om det kan ses som en rationaliseringsprocess eller inte. Alla 

frågor som ställdes i samband med intervjuerna var kopplade till området, då 

intervjuguiden var uppdelad efter dimensionerna effektivitet, förutsägbarhet, kontroll 

samt irrationalitet av rationalitet. Dessa begrepp utgjorde stommen i intervjuguiden 

och vi konstruerade sedan frågor som behandlade respektive dimension (se bilaga 1).  

 

I samband med att vi skapade en intervjuguide konstruerades även ett missivbrev. I 

missivbrevet beskrevs syftet med studien samt vad materialet skulle komma att 

användas till. Kontaktuppgifter till oss och till vår handledare skrevs ut i brevet ifall 

någon av respondenterna behövde komma i kontakt med oss för att exempelvis ställa 

frågor angående studien (se bilaga 2). 

 

4.5. Genomförande av intervjuer  
Alla intervjuer genomfördes i april 2016 i samband med författandet av denna 

kandidatuppsats. Platsen för intervjuerna skedde i samråd med respondenterna för att 



 22 

underlätta för deras medverkan. Intervjuerna utfördes dels på respondenternas 

arbetsplatser där vi hade möjligheten att boka in oss i ett avskilt, tyst mötesrum samt 

klassrum som går att boka via universitetet. En av intervjuerna skedde över telefon då 

respondenten inte befann sig i samma stad som oss, perioden då intervjuerna ägde 

rum. Vi var noga med avgränsade platser där inte obehöriga hade någon möjlighet att 

överhöra samtalet (Trost, 2010, s. 65). Intervjuerna varade i cirka 30 till 50 minuter 

och sammanlagt intervjuades tio respondenter. Vi som intervjuade var flexibla i vårt 

förhållningssätt och kunde därför anpassa oss efter respondenterna möjlighet att bli 

intervjuade. Respondenten fick antingen missivbrevet uppläst av oss innan intervjun 

eller så valde respondenten själv att läsa brevet. Då innebörden av delat ledarskap inte 

behöver vara allmänt vedertaget så inledde vi intervjun med att förklara vår definition 

av delat ledarskap. Vi gjorde detta för att undvika missförstånd under intervjuns gång.  

 

Trost (2010) skriver att det kan finnas fördelar med att intervjua tillsammans med en 

kollega om de är samspelta. Dock finns det en risk med förfarandet då det från 

respondentens sida kan upplevas som ett maktövergrepp där hen känner sig i 

underläge (s. 66). Vi beslutade oss för att genomföra intervjuerna på var sitt håll, dels 

för att respondenten inte skulle känna sig i underläge men också på grund av den 

tidsmarginal som råder. Genom att intervjua parallellt med varandra kunde vi spara in 

tid som istället kunde läggas på utformningen av resultat- och analysavsnittet. 

Vi använde oss utav inspelningsfunktionen som fanns tillgänglig på våra 

mobiltelefoner för att spela in intervjuerna. Under inledningen av varje inspelning 

presenterade vi oss för respondenten, informerade om studiens syfte, erhöll ett 

godkännande för inspelningen samt informerade dem om att de när som helt kunde 

avbryta intervjun. 

 

Vi använde oss av den semistrukturerade intervjuguiden som vi på förhand förberett 

oss med för att få svar på de frågor som intresserade oss. Vi försökte i bästa mån 

undvika ledande frågor och istället ställa så många öppna frågor som möjligt. Under 

intervjun passade vi även på att föra anteckningar på det vi uppfattade som 

utmärkande eller intressant. En tidsangivelse med en kort kommentar av det som 

sades av respondenten som för oss var av stort intresse så att vi sedan, på ett enkelt 

sätt, kunde gå tillbaka och lyssna på just det stycket igen.   
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4.6. Bearbetning av datamaterialet  
Dalen (2015) skriver bland annat att transkriberingen bör ske så snart som möjligt 

efter att en intervju genomförts då forskaren har hela förfarandet färskt i minnet. Detta 

underlättar transkriberingen i jämförelse med de gånger forskaren väljer med att vänta 

med transkriberingen (s. 73;83). Vi försökte därför vid alla intervjutillfällen 

transkribera datamaterialet så snart som möjligt, gärna strax efter vi genomfört en 

intervju.  

 

Vi genomförde fyra respektive sex intervjuer vardera där vi sedan, på var sitt håll, 

transkriberade det inspelade materialet. Aspers (2011) menar att det inte är optimalt 

att transkribera någon annans inspelning då materialet förstås bäst av den som utfört 

intervjun (s. 158). Vid transkriberingen bestämde vi oss för att skriva ner allt som 

sagts av respondenten, detta innebar att vi exempelvis även skrev ner eventuella 

konstpauser eller liknande som utmärkte sig i det inspelade materialet. Om det av 

någon anledning var otydligt att höra vad som sades i inspelningen så genomfördes 

ingen transkribering av denna del, detta för att undvika eventuella missförstånd. Efter 

att intervjuerna transkriberats var det dags för materialet att kodas.  

 

4.6.1. Kodningsprocessen 
Innan vi gav oss på kodningsprocessen tog vi till oss det förhållningssätt Trost (2010) 

menar att man bör ha till det transkriberade materialet. Med ”open coding” menar 

författaren att kodaren skall gå in i materialet med ett öppet sinne. När forskaren 

analyserar sitt material skall denne vara öppen och uppmärksam på olika tolkningar 

utöver det som verkar vara uppenbart. Genom att ha frågeställningar som; ”Vad 

betyder detta?” eller ”hur skall jag förstå detta?” i bakhuvudet, kan forskaren nyttja 

sig av olika tolkningar i materialet (s. 155). Inför kodningen började vi med att läsa 

det transkriberade materialet samtidigt som vi hade Trosts nämnda frågor i 

bakhuvudet, detta gav oss en ”känsla” för materialet som vi tror gynnat själva 

kodningsprocessen. 

Aspers (2011) menar att syftet med kodningsprocessen är att dela upp det 

transkriberade materialet och bryta ner det i en mängd delar, förfarandet påstås 

underlätta analysen av materialet. Vidare menar författaren att koder kan utgå från 
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teori eller empiri, men att det är möjlighet att kombinera teori med empiri för att 

skapa koder (s. 165). Vi utgick från teorierna vilket innebär att vi gör en deduktiv 

kodning av materialet för att få svar på vår frågeställning (s. 47). De teoretiska 

begreppen översätts till koder och appliceras sedan på det transkriberade materialet 

(s.69). 

  

Vi valde att skriva ut det transkriberade materialet inför kodningsprocessen så att vi 

kunde använda oss av marginalmetoden. Marginalmetoden innebär att ett 

kodningsschema framställs där varje kategori i schemat representeras av en färg, 

under varje kategori skapar man sedan koder som då får samma färg som kategorin. 

Det transkriberade materialet kan därefter färgkodas vilket gör att forskaren får en 

översiktlig bild av materialet. Tillvägagångssättet kommer enligt Aspers (2011) att 

underlätta själva analysprocessen (s. 185). I det transkriberade materialet markerade 

vi de meningar och ord som kunde kopplas samman med studiens frågeställning. 

Markeringarna utgick från Ritzers olika tematiska begrepp och utgjordes av olika 

färger (se bilaga 3).  

 

Som en avslutande del av kodningsprocessen samlade vi ihop materialet och 

granskade varandras färgkoder. Med förfarandet ville vi undersöka om det fanns 

likheter eller olikheter i våra färgmarkeringar. Med andra ord undersökte vi om det 

fanns meningar eller uppfattningar i materialet som liknade varandra och som vi båda 

markerat med samma färgkod. När vi fann meningar i våra material som liknade 

varandra så sparades dessa inför vidare resultat och analys.  

 

4.7. Reliabilitet och Validitet  
Ursprungligen kommer reliabilitet och validitet från den kvantitativa metodologin. I 

kvalitativa studier kan begreppen komma att användas annorlunda (Trost, 2010, s. 

133). Nedan följer en redogörelse för de två begreppen samt hur vi gick till väga för 

att ta hänsyn till reliabilitet och validitet i vår studie.  

 

Med reliabilitet menar man hur tillförlitlig en mätning är. Två mätningar av samma 

område som skedde vid två olika tidpunkter ska få samma resultat. Detta innebär att 

situationen ska vara mer eller mindre likadan vid de både tillfällena samt att samma 
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frågor ställs, på samma sätt, av den som intervjuar. Reliabilitet förutsätter att 

förhållanden är statiska, något som man i kvalitativa studier inte finner särskilt 

intressant. I kvalitativa studier är det motsatsen som intresserar - förändringen (Trost, 

2010, s. 131). För att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt var vi noggranna med 

att utgå från vår intervjuguide. I och med att vi inte intervjuade tillsammans utan på 

var sitt håll så var det viktigt att vi utgick från intervjuguiden som konstruerades innan 

intervjutillfällena. Vi var mycket noggranna med att ställa frågorna i den följd som vi 

sedan innan bestämt samt att vi ställde frågorna så opartiskt som möjligt för att inte på 

något sätt kontrollera respondentens svar.  

 

Validitet innebär hur väl man mäter det man avser att mäta - giltigheten. Det är viktigt 

att det instrument man använder sig av eller den fråga man väljer att ställa är utformad 

på så sätt att rätt sak mäts och ingenting annat (Trost, 2010, s. 132). I kvalitativa 

studier är forskaren intresserad av hur den intervjuade förstår och upplever företeelser 

och ord, man är inte ute efter att ta reda på ett begrepp eller fenomen i allmänhet, man 

vill ta reda på hur den intervjuade menar och upplever begreppet eller fenomenet (s. 

133). Alla intervjuer spelades in och på så vis är kan man alltid gå tillbaka i materialet 

för att försäkra sig om vad som sades och på vilket sätt det sades. I och med att vi 

hade konstruerat frågor i en intervjuguide som vi rättade oss efter under intervjuerna 

kunde vi på så vis styrka att vi mätte det vi avsåg att mäta. Något som skulle kunna 

komma att påverka giltigheten negativt var att vi kände flertalet av respondenterna. 

Detta skulle kunna påverka respondenternas svar om de exempelvis är medvetna om 

att vi har olika uppfattningar om chefsupplägget. 

 

4.8. Etiska överväganden 
I samband med vår studie tog vi hänsyn till de fyra forskningsetiska principer som 

konstruerats av Vetenskapsrådet; Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet då vi samlade in personliga uppgifter från 

deltagarna av studien. Att utgå från dessa fyra krav stärker studien kvalitet samt bidrar 

till en reflektion kring de etiska svårigheter som finns med en intervjustudie 

(Vetenskapsrådet, 2002). 
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Informationskravet innebär att forskaren upplyser respondenten om studien syfte samt 

hur materialet kommer att behandlas och publiceras. Det är också viktigt att det 

framgår att den intervjuade har möjlighet att avbryta intervjun när som helst under 

dess gång, att hens medverkande i studien är helt frivilligt samt att det insamlade 

materialet inte kommer att användas till något annat än forskningens ändamål 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7) Vi upplyste deltagarna om studiens syfte i samband med 

att vi frågade om deras intresse till att delta i studien. Väl vid intervjutillfället 

redogjorde vi för studiens syfte ytterligare en gång för att försäkra oss om att 

respondenten förstod. Vi talade om att det var möjligt för respondenten att när som 

helst under intervjuns gång avbryta eller avsluta intervjun och att hens deltagande i 

studien är helt frivilligt.  

 

Samtyckeskravet handlar om att samtycke måste hämtas från de deltagare som aktivt 

deltar i en studie. Precis som i kravet ovan har deltagaren möjlighet att avbryta 

intervjun under dess gång och som forskare får man aldrig använda påtryckningar och 

dylikt för att en individ ska fullfölja en intervju mot dennes vilja (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 9-10). I och med att vi redan varit i kontakt med dem vi skulle komma att 

intervjua hade vi redan ett samtycke från respondenterna, trots det var vi noga med att 

inhämta samtycke från deltagaren innan vi startade intervjun, för att vara säkra på att 

personen som skulle intervjuas inte hade ångrat sig.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagaren ska erbjudas största möjliga 

konfidentialitet och att ingen utomstående ska få tillgång till hens personuppgifter. De 

uppgifter med vilket det går att spåra en persons identitet ska avrapporteras så att det 

praktiskt taget är omöjligt att identifiera personen (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12-13). 

Vi valde att döpa om våra respondenter så att deras namn inte förekommer i vår 

uppsats. Vi kommer att benämna dem som intervjuperson 1-10. Vi har även 

anonymiserat de arbetsplatser där individerna arbetar för att stärka deras 

konfidentialitet så ingen obehörig ska få tillgång till deras personuppgifter.  

 

Med nyttjandekravet menas att de uppgifter som samlats in i samband med en studie 

endast får användas för forskningens ändamål. Det är inte tillåtet att låna ut uppgifter 

om personer som samlats in i forskningsenligt ändamål som i sin tur används i något 

annat avseende (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Vi kommer endast använda de 
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uppgifter vi samlat in i forskningsenligt ändamål, det vill säga till den kandidatuppsats 

vi skriver under vårterminen 2016. 

 

5. Resultat och Analys  

I följande kapitel kommer analysen av datamaterialet presenteras för läsaren. Vi 

kommer att klargöra för de upprepande mönster vi kunnat identifiera i materialet 

genom att använda oss av Ritzers (2013) ovannämnda begrepp samt utgå från studiens 

frågeställning. Vi kommer i analysen lyfta medarbetarnas upplevelser med hjälp av 

citat från intervjuerna. Citaten som belyses representerar den generella och 

gemensamma uppfattningen bland respondenterna. Vi kommer att inleda analysen 

med temat effektivitet och som sedan efterföljs av förutsägbarhet och kontroll. Vi 

kommer även att analysera medarbetarnas åsikter kring det delade ledarskapets 

irrationalitet. Irrationalitetsavsnitten grundar sig med andra ord på de ovanstående 

teman effektivitet, förutsägbarhet och kontroll. Dessa tre teman kommer alla ha en 

avslutande irrationalitetsanalys.  

 

Vid rationaliseringsprocesser försöker man bland annat att spara tid, pengar, öka 

effektivitet och kontrollen. Begreppet irrationalitet av rationalitet innebär att; Ett 

rationaliserat system utvecklats till att bli irrationellt. I denna studie innebär detta att 

effektivitet, förutsägbarhet och kontroll minskar i samband med det delade 

ledarskapet, sett utifrån respondenternas perspektiv. Även om det i teorin innebär att 

delat ledarskap skall leda till en ökad rationalisering av chefsarbetet, så indikerar 

denna studie på det motsatta på grund av en rad faktorer. Under bearbetningen av 

datamaterialet upptäckte vi att mycket av det respondenterna belyste kring delat 

ledarskap uppfattades vara irrationellt.  

 

5.1. Effektivitet 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för temat effektivitet där vi bland annat 

använde koderna arbetsmönster, ansvarsområde och kommunikation. Vi kommer 

inledningsvis att presentera hur respondenterna upplever att det delade ledarskapet 

leder till att effektivisera dem själva och deras medarbetare i deras arbete i relation till 
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en rationaliseringsprocess. Vi har även analyserat om respondenterna upplever att 

arbetsorganisationen blivit effektivare i och med det delade ledarskapet. 

Respondenternas egna förslag för hur cheferna skall effektivisera sitt arbete kommer 

slutligen att presenteras.  

 

Majoriteten av respondenterna menade att de knappast blivit effektivare i sitt arbete 

eller inte märkt av att de blivit effektivare under delat ledarskap. Flera av 

respondenterna har arbetat under andra former av ledarskap och upplever inte att just 

delat ledarskap skulle öka effektiviteten. Effektivitet innebär i generella drag att något 

kan utföras på ett snabbt och smidigt sätt samtidigt som det skall vara praktiskt, det 

handlar om att finna det bästa sättet att ta sig från punkt A till punkt B (Ritzer, 2013 s, 

53). Många av respondenterna menar att de och deras arbetskamrater endast använder 

sig utav en av cheferna vid frågor och problem som uppstår i arbetet, detta eftersom 

respondenterna upplever att en viss chef löser ett problem på ett snabbare och 

effektivare sätt. Det är alltså inte ledarskapet som effektiviserar arbetet utan 

medarbetarna som effektiviserar sitt egna arbete genom att utnyttja en av cheferna. 

Här svarar respondenten på frågan om hen blivit mer effektiv i sitt arbete när hen leds 

av flera chefer. Detta illustreras nedan med följande citat som har kodats som 

arbetsmönster: 

 

(…) nej jag kan inte se att jag blivit det, jag tycker inte att 

deras sätt att arbeta förändrat mitt sätt att arbeta på, jag har 

svårt att se att jag blivit effektivare med det här upplägget 

(intervjuperson 9). 

 

(...) jag och många med mig vänder sig till en chef för att man 

vet att den chefen löser problemet på ett bättre sätt än de andra 

(intervjuperson 7). 

 

Dock menar några av respondenterna att de upplever att de blivit effektivare i sitt sätt 

att arbeta och att detta kunde bero på det delade ledarskapet. De menar att när det 

finns fler chefer tillgängliga så kan respondenterna på ett snabbare sätt få direktiv och 

komma vidare i arbetet. Detta illustreras med följande citat och har även här 

identifierats under koden arbetsmönster: 
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(…) ja man behöver inte stå och vänta, man har fler att fråga 

och fler som kan lösa problemet eller vad det nu kan tänkas 

vara ... och då kan man komma vidare fortare (intervjuperson 

3) 

 

Angående respondenternas syn på om arbetsorganisationen sköts effektivare vid två 

eller fler chefer, så trodde majoriteten av respondenterna att anledningen till det 

delade ledarskapet var antalet anställda på företaget. Det skulle i princip vara omöjligt 

för en ensam chef att räcka till på ett företag eller avdelning med så många anställda, 

därav var man tvungen att ha fler chefer inom samma position. Respondenterna 

resonerar att arbetsorganisationen, med hjälp av delat ledarskap, kan nå sina delmål på 

ett snabbt och praktiskt sätt. Detta går i linje med Ritzers (2013) teori om effektivitet. 

De tre arbetsorganisationerna som medverkar i studien har alla generösa öppettider, 

två av tre arbetsorganisationer har en dygnet runt verksamhet. Genom att använda sig 

av delat ledarskap kan cheferna arbeta i skift och på så vis täcka upp flera av dygnets 

timmar, det behöver inte nödvändigtvis vara så att det alltid är flera chefer på plats 

under samma arbetspass. Nedan följer ett citat från en av respondenterna där 

ansvarsområdet uppmärksammas: 

 

(…) eftersom det är en 24/7-verksamhet så är det 

mer att de har samma roll och att de bara överlappar 

asså de är ju sällan på plats samtidigt och samarbetar 

i det avseendet utan de byter av varandra 

(intervjuperson 2) 

 

Respondenterna upplevde bland annat att det var positivt att cheferna i ett 

samledarskap har möjlighet att bolla idéer med varandra och kunna avlasta en del av 

arbetsbördan på någon annan. De negativa aspekterna enligt respondenterna var att 

kommunikationen mellan cheferna ibland var bristfällig. Respondenterna upplevde att 

vissa frågor kunde falla mellan stolarna då det var flera chefer med i processen. En av 

respondenterna uttryckte sig om sina chefers kommunikation på följande sätt, ett citat 

vi valde att koda som kommunikation:  
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(...) att det ska genom den ena till den andra och sen så 

glöms det bort och aa ... (intervjuperson 3) 

 

Synpunkter och frågor från personalen kunde gå förlorade på vägen i och med den rad 

av chefer det skulle passera. En påtagligt tydlig och gemensam åsikt vi kunde 

identifiera bland respondenterna, som även illustreras här ovan, var avsaknad eller 

bristen på kommunikation mellan cheferna i det delade ledarskapet. Respondenterna 

menade att om arbetsorganisationen tillsammans med cheferna sätter upp tydliga 

riktlinjer och metoder för kommunikationsförfarandet inom specifika områden, så 

skulle dåliga beslut och missförstånd kunna undvikas i större utsträckning.  

 

Många av respondenterna var dock ambivalenta i sin åsikt för hur cheferna borde dela 

upp ansvaret dem emellan. Respondenterna menade att cheferna borde öka samarbetet 

över ansvarsområdena för att bli effektivare i sitt sätt att lösa de problem som uppstår, 

det skulle även innebära att cheferna skulle kunna täcka upp för varandra vid 

sjukfrånvaro eller liknande på ett effektivare sätt. Respondenterna kunde dock i nästa 

ögonblick mena att cheferna borde dela upp ansvarsområdena på ett tydligare sätt, 

detta för att undvika förvirring bland medarbetare och chefer. Genom att 

förtydliga ansvarsfördelningen mellan cheferna underlättas arbetet för både chefer och 

medarbetare. Detta eftersom det förtydligar vilken chef medarbetarna bör vända sig 

till när ett problem uppstår samt ger cheferna en klarare bild över sina arbetsuppgifter. 

Detta borde underlätta och effektivisera chefernas arbete överlag menar 

respondenterna. 

 

Ritzer (2013) beskriver att arbetsorganisationer över tid utvecklar arbetsmodeller som 

förefaller mest effektivt för en viss verksamhet (s. 55). Vi tolkar att respondenterna 

utvecklat en bild av hur cheferna effektivast sköter sitt arbete. Främst är det modellen 

för arbetsfördelningen som respondenterna belyser. Enstaka respondenter är dock inte 

lika ambivalenta i sin åsikt. Dessa menade att cheferna endera borde fördela ansvaret 

jämnt mellan dem eller dela upp ansvarsområdena helt och hållet.  

 

5.1.1. Irrationalitet av effektiviteten 
När vi undersökte respondenternas syn på det delade ledarskapet, med fokus på temat 

effektivitet, så framkom det att respondenterna varken upplevde arbetsorganisationen 
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eller att de själva blivit effektivare med chefsupplägget. Detta trots att själva syftet 

med att implementera delat ledarskap var för att underlätta arbetet för den tidigare 

ensamme chefen, effektivisera chefsarbetet samt skapa mertid för medarbetarna. 

Många respondenter nämner även att chefsarbetet uppfattades vara effektivare när det 

endast var en sittande chef, saker och ting var tydligare då menar de. Detta kan 

belysas med följande två citat och som uppmärksammar chefernas ansvarsområden. 

 

Här berättar respondenten hur hen upplevt införandet av flera chefer: 

 

Inget som tyder på att de skulle bli mer effektivt, det är 

som jag nämnde tidigare att de anställde en till. De skulle 

kunna anställa en till, jag skulle inte känna att det blir 

någon skillnad alls (intervjuperson 6). 

 

I det nedanstående citatet berättar respondenten att verksamheten antagligen blivit 

effektivare med färre chefer. 

 

Jag tror det skulle vara bättre om det bara var en chef, och 

i övrigt har dem ingen koll på verksamheten 

överhuvudtaget när dem är fler (intervjuperson 5). 

 

Irrationaliteten blir i detta fall det delade ledarskapets påstådda effektivitet. Ur 

respondenternas synvinkel upplevs det delade ledarskapet snarare ineffektivt än 

effektivt, speciellt om man jämför chefsupplägget med arbetsorganisationer som 

använder sig utav en styrande chef menar de. 

 

5.2. Förutsägbarhet 
I detta avsnitt redogör vi för tema förutsägbarhet. Materialet har kodats med koder 

som förutseende, personlighet och förtroende. Dessa koder kopplas till förutsägbarhet 

på följande sätt: Medarbetarna upplever att dem kan förutse vilken chef som kommer 

att ge vilket svar på en fråga. Enligt medarbetarna har cheferna olika personligheter 

som i sin tur kan avgöra vad chefen svarar eller ger för typ av direktiv. Medarbetarna 

känner oftast mer förtroende för en specifik chef som hen i första hand pratar med 

eller anförtror sig till. Vi kommer inledningsvis presentera det empiriska material som 
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visar på hur medarbetarna upplevde förutsägbarhet bland sina chefer, vidare kommer 

vi presentera hur medarbetarna upplevde att chefernas personlighet speglade dem i 

deras beslutsfattning samt mönster som medarbetarna upplevde i chefernas beteenden.  

 

Materialet visar att samtliga respondenter upplevde någon form av förutsägbarhet hos 

sina chefer. Ritzer (2013) menar att förutsägbarhet innebär att man vet vad man har 

att förvänta sig utav något (s. 14). Förutsägbarheten visade sig framför allt i samband 

med vilken fråga som respondenten ställde till vilken chef. Det visade sig nämligen att 

respondenterna redan i förväg kunde ana vad de olika cheferna skulle komma att 

svara på vissa frågor. Några av respondenterna såg även en möjlighet att dra nytta av 

att kunna förutspå chefernas svar. Citatet nedan visar på hur en av respondenterna 

resonerar i samband med vilken fråga man ställer till vilken chef, detta citat har koden 

förutseende:  

 

Ja men har man nåt enkelt som behöver lösas fort då går 

man ju till en person, för den personen vet jag löser det 

snabbt … och är det något som ska lösas med lite finess, 

en ledighet som kanske inte riktigt passar, då går man till 

en annan (intervjuperson 2) 

 

Vi tolkade att respondenterna upplevde att chefernas personlighet speglade den 

förutsägbarhet som fanns vid beslutsfattning som rörde medarbetarna. Att framföra 

sina åsikter eller önskemål till en chef med en “mjukare” personlighet gav oftast det 

svar som respondenten hoppades på än en chef vars personlighet var mer bestämd och 

hård. Det visade sig även att flera av respondenterna upplevde att olika chefer hjälpte 

till med olika saker, något som de i vissa fall ansåg var positivt i den mening att de 

olika cheferna prioriterade olika saker, vilket kunde ge arbetsorganisationen en bra 

balans. De negativa aspekterna blev då istället när en chef som inte var villig eller 

kunnig att hjälpa medarbetaren var på plats. En sådan situation illustrerar citatet nedan 

och där respondenten även uppmärksammar chefernas personlighet: 

 

Det är till exempel om man bara ska lösa nya 

arbetshandskar lite snabbt då går man till chef X 

eller hoppas att chef X sitter, för går man till chef 
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Y då kommer han bara ”nej nej nej det har jag inte 

tid med det får vi ta nån annan gång” 

(intervjuperson 2) 

 

Vi tolkade att respondenterna ofta hade mer förtroende för en specifik chef och 

inte kände samma förtroende för resterande chefer. Respondenterna valde då att 

tala med den chefen som de upplevde att de hade mest förtroende för i situationer 

som kunde involvera exempelvis privatliv. I följande citat illustreras en sådan 

situation, respondenten uppmärksammar här förtroendet som en viktig 

komponent:  

 

Ja men jag kan ju ringa hem till chef X om det är så, 

istället för att ta det med Chef Y trots att hen är på 

plats … Alltså man känner sig mer förstådd 

(intervjuperson 3) 

 

Flera av respondenterna verkade ha dålig insyn i den beslutsfattning som sker mellan 

chefer och som rör arbetsorganisationen i stort. Inom två av arbetsorganisationerna är 

medarbetarna och cheferna mer eller mindre separerade i det dagliga arbetet. Cheferna 

sitter på kontor och medarbetarna befinner sig ute på golvet. Flera av respondenterna 

uttrycker att de inte upplever att beslut som fattas av cheferna i samledarskapet är 

förutsägbara.   

 

De arbetsplatser som undersökts i denna studie indikerar på att det finns vissa rutiner 

som cheferna utför dagligen eller veckovis. Det ingår i deras arbetsbeskrivning att 

exempelvis ha ansvar när arbetsorganisationen öppnar eller stänger samt att kunna 

rutiner vid säkerhetsåtgärder etcetera. Medarbetarna upplevde inte att chefernas arbete 

var speciellt förutsägbart, trots den arbetsbeskrivning som finns så har cheferna ett 

ganska stort personligt handlingsutrymme.  

 

5.2.1. Irrationalitet av förutsägbarheten 
Förutsägbarhet innebär enligt Ritzer (2013) att ett system utfaller på samma sätt gång 

på gång. I denna studie visar sig även detta tema ha tendenser till irrationalitet. 

Respondenterna inom arbetsorganisationerna upplevde att de kunde få olika svar 
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beroende på vilken chef de vände sig till för att få svar. Vi anser att 

arbetsorganisationen blir irrationell i samband med att cheferna har en tendens att ge 

olika svar. I ett system där det finns hög grad av rationalitet skulle istället alla chefer 

ge samma svar på samma fråga. I ett McDonaldiserat system ska man kunna förvänta 

sig samma svar, produkt eller service vart man än i världen befinner sig, det spelar 

ingen roll om du besöker en McDonalds i Köpenhamn eller i Shanghai, smaken och 

servicen ska vara likadan (Ritzer, 2013, s. 14). I vår studie indikerar det snarare på 

motsatsen. Inom de arbetsorganisationer som vi har undersökt har det en betydelse 

vilken chef du pratar med i och med att de tenderar att ge medarbetaren olika svar. 

 

5.3. Kontroll 
I följande del kommer vi att redogör för temat kontroll. Med bland annat koder som; 

granskning, överblick och styrning. Dessa koder kan kopplas till kontroll på följande 

vis: Medarbetarna upplever att de antingen blir mer eller mindre granskade beroende 

på att det finns fler chefer. Medarbetarnas upplevelse av chefernas sätt att överblicka 

arbetet när dem är flera chefer. Hur medarbetarna upplever att arbetsplatsen styrs när 

det är fler än en chef. Vi har kunnat fastställa att majoriteten av respondenterna inte 

upplevt att arbetsplatsen blivit mer styrd under en ledning av samledarskap. Vi 

kommer i detta avsnitt ge en mer djupgående presentation av hur medarbetarna 

upplevde att chefsupplägget, delat ledarskap, kontrollerade deras dagliga arbete.  

 

Ritzer (2013) skriver att McDonaldiserade organisationer i hög grad är verksamheter 

som är starkt kontrollerade, vissa människor föredrar detta klimat medan många andra 

individer upplever att det begränsar dem (s. 129). Vi ställde följande fråga till 

respondenterna; Upplever ni att arbetsplatsen blivit mer kontrollerad när ni har ett 

delat ledarskap? Som svar på denna fråga efterlyste ett flertal respondenter mer 

kontroll och styrning av arbetsplatsen. Detta antyder att respondenterna inte känner att 

det delade ledarskapet styr och kontrollerar arbetsorganisationen i den omfattning som 

förväntas av cheferna. Det indikerar även på att respondenterna inte ser en ökad 

kontroll inom verksamheten som något begränsande, utan snarare som en 

förutsättning för arbetsorganisationens fortsatta utveckling. Den huvudsakliga 

anledning till den bristande kontrollen anges vara målstyrningen av personalen, 

respondenterna menar att det är ett ämne som hamnat mellan olika ansvarsområden. 

Respondenterna menar att cheferna förväntar sig och tror att den motsvarande 
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kollegan har “kontroll på läget”, även fast så inte är fallet. Detta tyder på brist i 

kommunikationen cheferna i mellan. Främst var det frågor som berörde personal- och 

schemaläggning där cheferna brast i sin kontroll. Den efterfrågade kontrollen 

illustreras i de två följande citaten och där vi har identifiera att styrning och rutiner är 

något som väger tungt bland respondenterna: 

 

... det tycker jag inte, det är det jag saknar, jag tycker de 

ska styra mer. Styra mer och närvara mer. Lite mer koll på 

när folk kommer, när man börjar jobba… (intervjuperson 

5) 

 

I det nedanstående citatet berättar respondenten om när arbetsorganisationen bytte till 

delat ledarskap vilket tenderade till att cheferna istället hade mindre koll på 

medarbetarna än tidigare: 

 

... men sen bytte de till det här chefsupplägget och då har 

man släppt det där. Förut satte man rutiner i oss alla, men 

idag kan man komma sent utan att det händer något 

direkt… (intervjuperson 6) 

 

Den bristande kontrollen påstås främst bero på den överskridande 

ansvarsfördelningen mellan cheferna. Med det nuvarande ansvarsupplägget uppstår 

många onödiga problem och förvirrade situationer än vad som hade varit nödvändigt 

menar respondenterna. Några enstaka av de intervjuade upplevde dock att 

omgivningen på arbetsplatsen blivit mer kontrollerad och då främst på mikronivå. 

Med mikronivå menas att cheferna går in och styr på individnivå. Detta upplevdes 

inte som något negativt, utan uppfattades som ett sätt att styra verksamheten på ett 

mer effektivt sätt. 

 

Även om den generella uppfattningen bland respondenterna var att cheferna borde bli 

mer aktiva i sitt sätt att kontrollera och överblicka personalen, så lyfter de även upp 

fördelarna med den minskade kontrollen som kommer med delat ledarskap. De 

intervjuade menar att; Då cheferna inte har “stenhård” koll på personalen så får de 

mer frihet att styra över- och lägga upp sitt arbete under arbetstid. Detta får samtidigt 
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respondenterna att känna att cheferna har en tilltro till dem, att de har möjligheten att 

arbeta med mer frihet under ansvar. 

 

Ritzer (2013) menar att kontroll är en av vägarna till en lyckad 

rationaliseringsprocess, vilket vi tolkar är ett argument som respondenterna ställer sig 

bakom. För att komma åt problemet med den bristande kontrollen vill respondenterna 

att det delade ledarskapet förbättrar sin kommunikation dem emellan, speciellt när 

cheferna överlappar ansvarsområdena. Några av de intervjuade inflikar även att det 

vore nyttigt för cheferna att gå en utbildning som anpassats för chefer med delade 

poster, en utbildning som belyser vikten av chefernas översiktliga och detaljerade bild 

av personalens insatser. Även under detta tema tar respondenterna upp chefernas 

arbetsuppdelning, att man vill att cheferna ska ha ett bestämt ansvarsområde. 

 

5.3.1 Irrationalitet av kontroll 
I datamaterialet har vi funnit att respondenterna dels efterlyst mer kontroll från 

chefernas sida men också att medarbetare erhållit en större frihet i samband med att 

arbetsorganisationen implementerat delat ledarskap. Enligt Ritzer (2013) innebär 

kontroll inom rationaliseringsprocesser att organisationer nyttjar sig av kontroll i syfte 

att gynna systemet. När verksamheten och dess medlemmar styrs i den riktning 

organisationen önskar, uppnås även resultat som gynnar organisationen. Friheten 

inom dessa organisationer menar Ritzer är begränsad, detta för att arbetsuppgifterna 

skall kunna utföras på ett exakt sätt.  

 

Vi tycker oss se att respondenterna inte upplever att det delade ledarskapet nyttjar sig 

av de kontrollerande rationaliseringsprocesser så som Ritzer beskriver det. Det 

framkom under intervjuerna att medarbetarna upplevde att det fanns kollegor som 

utnyttjade denna frihet till att inte utföra sina arbetsuppgifter på det sätt som förväntas 

av dem. Citatet nedan belyser dels hur medarbetare kan komma undan arbetsuppgifter 

men också för hur den bristande kontrollen från cheferna ger konsekvenser för 

medarbetarna. Respondenterna tycks mena att det delade ledarskapet har mindre 

kontroll nu än tidigare då de brister i sitt sätt att fördela arbetet samt upplevs vara 

oändamålsenlig:  
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(...) Vissa jobbar inte riktigt som man önskar och vissa 

jobbar på så in i bomben, men det är ingenting som 

cheferna upptäcker. Ja de märker ju bara att det fungerar 

där ute, tänker de, fast dem vet ju inte varför det fungerar. 

(intervjuperson 5) 

 

(...) sen är det så att personal går och fikar när det är som 

mest att göra, då måste ju cheferna gå in och styra mer så 

att vi som arbetar anpassar oss efter när det är som mest 

att göra. (intervjuperson 8) 

 

Att cheferna brister i sin kontroll utifrån respondenternas synvinkel behöver 

nödvändigtvis inte innebära något negativt för arbetsorganisationen i stort, men sett 

till Ritzers (2013) rationaliseringsperspektiv för kontroll blir chefernas sätt att agera 

inte i enlighet med en rationaliseringsprocess, vi tolkar att respondenterna delar Ritzer 

uppfattning kring detta. 

 

6. Avslutande diskussion 

Avslutningsvis i denna uppsats kommer vi att summera resultatdelens relation till vårt 

syfte och vår frågeställning följt av en övergripande diskussion av resultatet i 

förhållande till vår valda teori. Vi kommer också diskutera hur den tidigare 

forskningen som vi har presenterat i uppsatsen förhåller sig till vårt resultat och hur 

det bidrar till den kunskapslucka som vi har som avsikt att fylla. Vi kommer även att 

föra en diskussion över hur vårt metodologiska tillvägagångssätt relaterar till studiens 

resultat och analys. Slutligen kommer vi att presentera de slutsatser som framkom av 

studien samt hur den här studien kan komma att bidra eller inspirera till vidare 

forskning inom ämnet.  

 

6.1. Resultat i relation till uppsatsens syfte och frågeställning 
Vårt syfte med studien var att studera medarbetarnas inställning till det delade 

ledarskapet och huruvida detta upplägg kan ses vara en del av en 

rationaliseringsprocess eller ej. Med hjälp av Ritzers (2013) teori om 
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McDonaldiseringen och de underliggande dimensionerna ville vi undersöka om detta 

chefsupplägg som generellt sett ska öka bland annat effektiviteten i verksamheten 

verkligen gör det eller om det kan bidra till motsatsen. Vårt mål med studien var att 

undersöka och finna svar på hur medarbetare upplever delat ledarskap i relation till en 

rationaliseringsprocess. 

 

Resultaten av vår studie visar att medarbetarna generellt sett har en positiv syn på 

delat ledarskap. Dock framgår det även att medarbetarna ser brister i det delade 

ledarskapet. Detta framkom när respondenterna ställdes inför frågor som berörde det 

delade ledarskapets: Effektivitet, förutsägbarhet och kontroll. Brister i dessa 

dimensioner medförde att medarbetarna upplevde det delade ledarskapet som bitvis 

irrationell.   

 

Det empiriska materialet visar även att medarbetarna inte känner sig mer effektiva i 

sitt arbete när de leds av flera chefer. Däremot upplever de att cheferna blir mer 

effektiva i sitt arbete när de får möjlighet att diskutera och bolla idéer med en 

chefskollega. Medarbetarna upplever att de i flera fall kan förutspå vilket svar de 

kommer att få av vilken chef och det är inte ovanligt att medarbetarna pratar med den 

chef som de tror kommer ge dem det mest önskvärda svaret. Att arbetsplatsen skulle 

bli mer styrd och kontrollerad i och med fler chefer är inte något som medarbetarna 

upplever, snarare motsatsen. Cheferna lägger över ansvar på varandra och tror att 

chefskollegan har koll. Resultatet visar att det delade ledarskapet tenderar att vara 

irrationellt, vilket kan uppfattas som något paradoxalt. Effektiviteten ökade inte hos 

medarbetarna i samband med det delade ledarskapet. Att medarbetarna upplevde att 

de fick olika svar beroende på vilken chef de pratade med är också något som talar 

emot en rationaliseringsprocess, samma sak med den bristande kontrollen.  

 

Slutligen vill vi med denna summering besvara vår frågeställning; Hur upplevs delat 

ledarskap i relation till en rationaliseringsprocess av arbetet från ett 

medarbetarperspektiv? Även om det i teorin är så att delat ledarskap ska rationalisera 

arbetet för både medarbetare och chefer, så indikerar denna studie på att 

effektiviteten, förutsägbarheten och kontrollen minskar. Den främsta anledningen 

tycks vara att kommunikationen mellan ledare och medarbetare i många avseenden 

brister.  
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6.2. Resultat i relation till det teoretiska ramverket 
I vår frågeställning frågar vi oss hur medarbetarna upplever delat ledarskap i relation 

till rationaliseringsprocesser. Redan innan studiens genomförande hade vi tidigt 

bestämt oss för vilket teoretiskt ramverk vi tänkt använda oss utav. Detta innebär att 

studiens upplägg och resultat oundvikligen, på ett eller annat sätt, påverkas eller styrs 

av teorivalet. Då vi tidigt visste vilket teoretiskt ramverk vi kunde utgå ifrån bidrog 

detta till att vi redan innan intervjuerna anade vilka frågor som kunde ställas i syfte att 

besvara studiens frågeställning. De frågor som utformats i intervjuguiden anpassades 

efter de begrepp som finns i teorin vilket senare underlättade för analysen men även 

påverkade resultatet. Resultatet påverkas då vi tidigt vet vad vi skall söka efter i 

datamaterialet och som producerats med hjälp av den valda teorin.  

 

Till vår hjälp har vi valt att utgå från en av Ritzers (2013) mest kända teorier. Teorin 

grundar sig i de McDonaldiserade rationaliseringsprocesser som idag finns i en rad 

olika branscher enligt Ritzer. Vi har från det teoretiska ramverket valt att utgå från 

följande begrepp; effektivitet, förutsägbarhet, kontroll samt irrationalitet av 

rationaliteten. Dessa begrepp ansåg vi bidrog till en detaljerad och mer djupgående 

förståelse för hur medarbetarna, vid de olika arbetsorganisationerna, upplever det 

delade ledarskapet. Med hjälp av begreppen kunde vi särskilja på vad i det delade 

ledarskapet som uppfattades vara effektivt/ineffektivt, förutsägbart/oförutsägbart och 

så vidare.  

 

Vi hade även i början av studien med begreppet kalkylerbarhet från Ritzers (2013) 

teori om McDonaldisering. Dock insåg vi snabbt problematiken med att använda detta 

begrepp då det är svårt att ställa frågor kring ämnet som genererade ändamålsenligt 

material. Respondenterna hade svårt att besvara frågor kring kalkylerbarhet i relation 

till delat ledarskap då det var svårt för dem att få en kvantitativ uppfattning av 

chefernas insatser. Anledningen till detta kan vara att medarbetarna inte fått något 

verktyg eller hjälpmedel som gjort att de kunnat kalkylera chefernas insatser.  

 

Vi var även i studiens inledning inne på att använda oss utav Goffmans dramaturgiska 

teorier med bland annat begreppen roll och region i syfte att besvara studiens andra 

tilltänkta frågeställning: Hur förhåller sig medarbetarna till det delade ledarskapet? 
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Både teorin och frågeställningen förkastades då vi även här insåg att det skulle vara 

komplicerat och svårt att generera resultat med hjälp av begreppen. Svårigheterna i att 

generera resultat med hjälp av Goffmans teori låg i att vi då var i behov av att utföra 

observationsstudier där respondenten interagerar med cheferna i det delade 

ledarskapet. Det skulle vara svårt att i vissa situationer utföra observationsstudier 

mellan chefer och medarbetare. Exempelvis skulle sådana situationer kunna vara då 

privata samtal utbyts mellan medarbetare och chefer. Sådana observationer är 

nödvändiga att utföra enligt oss, dels för att det lyfter fram medarbetarens 

förhållningssätt till det delade ledarskapet, men också för att dessa observationer 

antagligen skulle kunna generera de mest intressanta resultaten för studien. 

 

6.3. Resultat i relation till tidigare forskning 
I den tidigare forskningen framförs framförallt fördelarna med det delade ledarskapet 

i relation till organisationerna i stort samt utifrån chefernas synvinkel. Lambert-

Olsson (2004) skriver bland annat att en ledare eller en chefs främsta uppdrag är att 

arbeta genom andra för att nå de mål som organisationen sätter upp. Detta stämmer 

väl överens med våra resultat där respondenterna framförde vikten av chefernas 

kommunikations- och samarbetsförmåga dem emellan. När det delade ledarskapet 

kommunicerar och samarbetar på ett tillfredställande sätt uppfattas chefskapet som 

effektivt av respondenterna. Däremot visade även våra resultat på att cheferna brast i 

sin kommunikation- och samarbetsförmåga, vilket föranledde till att respondenterna 

inte upplevde att cheferna arbetade genom andra i vissa situationer. 

 

Respondenterna betonade även att det i vissa sammanhang är viktigt för cheferna att 

lyssna till sina medarbetare för att på bästa sätt nå arbetsorganisationens mål, detta går 

i linje med vad Curt Berggren (1998) skrivit i sin bok Praktiskt ledarskap. Berggren 

menar att chefer tenderar att bli bättre chefer och ledare om de ökar sin förmåga att 

förstå sina medarbetare. Våra resultat visade dock på att det delade ledarskapets sätt 

att lyssna till sina medarbetare inte var helt tillfredställande i många avseenden. Ofta 

belystes exemplet med att det delade ledarskapet var dåliga i sitt sätt att återkoppla 

med svar på de frågor som ställts av en medarbetare. Detta föranledde att många av 

respondenterna uppfattade chefskapet som bristande i sin förmåga att förstå 

medarbetarna, att upplägget med det delade ledarskapet gjorde att cheferna snarare 

blev sämre i sin förmåga att förstå sina medarbetare. Respondenterna menade att 
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många av de frågor som framställts av medarbetarna istället ”föll mellan stolarna” 

med detta chefsupplägg. 

 

Vi har i vår resultatdel även kunnat belysa att respondenterna uppfattar eller tror att 

arbetsbördan borde fördelas på ett bättre sätt i ett delat ledarskap i jämförelse med en 

arbetsorganisation som endast använder sig av en chef. Respondenterna menar även 

att chefsupplägget borde leda till mindre stress och att cheferna borde få mer tid att 

ägna till viktiga problemfrågor. Detta är något som Döös (2006) bekräftat i sin artikel 

då hon skriver att cheferna i det delade ledarskapet har möjligheten att bolla idéer med 

varandra, få stöd i beslutsfattningen samt avlasta arbetsbördan för varandra. 

 

Biglari (2006) visade i sin undersökning att medarbetarna på en arbetsplats inte 

upplevde det delade ledarskapet som jämnfördelat. Detta ledde till att personalen 

uppfattade chefernas beslut som otydliga. Personalen i Biglaris undersökning menade 

att de hellre föredrog ett chefskap med en verkställande chef. Även denna åsikt var 

något som lyftes fram i våra resultat. Flertalet av respondenterna upplevde att 

chefsarbetet var effektivare då de endast hade en sittande chef att lyda under och att 

man borde gå tillbaka till detta chefsupplägg. Respondenterna menade att när man 

använder sig av en chef så kan dåliga beslut och missförstånd undvikas i allt större 

utsträckning. Dock sade även respondenterna att om det delade ledarskapet 

förtydligade arbetsfördelningen, det vill säga att cheferna förtydligade sina 

ansvarsområden dem emellan, så skulle även detta chefsupplägg kunna fungera lika 

bra. De beslut som cheferna tar skulle då eventuellt inte uppfattas vara lika otydliga, 

vilket också skulle underlätta för medarbetarna då de tydligt vet till vilken chef de 

skall vända sig vid olika frågor. 

 

6.4. Resultat i relation till val av metod 
Vi utförde en kvalitativ intervjustudie för att vi var intresserade av att undersöka 

medarbetarnas upplevelse av delat ledarskap. Vårt mål med studien var att skapa oss 

en förståelse för hur delat ledarskap uppfattas av medarbetarna i relation till en 

rationaliseringsprocess, något som skulle bli svårt att undersöka i en kvantitativ studie 

där det inte går att mäta en individs upplevelse eller tolkning av en händelse eller ett 

fenomen.  
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En av anledningarna till att vi valde att studera just delat ledarskap är för att vi båda 

två tidigare har arbetat under detta chefsupplägg. Detta medför en förförståelse för 

ämnet som i sin tur har bidragit till att vi har fått anstränga oss för att inte medföra 

egna tolkningar och antaganden in i studien. 

 

Vi kan endast uttala oss om de tio respondenter som deltog i studien. Det resultat som 

presenteras i denna uppsats är baserat på det empiriska material som samlades in i 

samband med intervjutillfällena. Vi kan alltså inte uttala oss om den generella 

upplevelsen eller inställningen av delat ledarskap, vi kan endast utgå från vad 

respondenterna som deltog upplevde. Vi kan inte heller uttala oss om vad cheferna 

inom de valda arbetsorganisationerna hade för inställning till delat ledarskap i relation 

till en rationaliseringsprocess då vi endast studerade medarbetarnas syn och helt 

exkluderade chefer.  

 

Vi var medvetna om, redan innan vi påbörjade att kontakta respondenter, att det finns 

risker med att använda sig av så kallade nyckelpersoner. Det var ett praktiskt sätt för 

oss att få tag i medarbetare som var villiga att delta i studien, men det har även sina 

nackdelar. Vi upptäckte att det empiriska materialet var överlag relativt likartat vilket 

inte alls är ovanligt när man använder sig av en informant som i sin tur tipsar om 

andra respondenter. Det framkom inte många avvikande svar och variationsmängden i 

svaren var inte speciellt stor. Vi använde oss av tre arbetsorganisationer i vår studie, 

dels för att få tag på respondenter då vi hade begränsat med tid, men också för att öka 

spridningen bland respondenterna.  

 

Vi valde att utföra intervjuerna på varsitt håll med argumentet att vara så tidseffektiva 

som möjligt. Vi hade en intervjuguide som vi både utgick från, vilket gjorde att vi höll 

oss till temat och på så vis stärkte validiteten i vår studie. Nackdelen med att inte 

utföra intervjuerna tillsammans som vi upplevde var att vi inte kunde diskutera den 

gemensamma upplevelsen av en specifik intervju efter genomförandet. Hade vi haft 

möjlighet till att diskutera intervjuerna och haft möjlighet att komplettera varandras 

tankesätt och på så vis haft möjlighet att se på saker ur flera perspektiv. Det hade varit 

en möjlighet för oss att stärka validiteten ytterligare i vår studie.  
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6.5. Slutsatser och praktiska implikationer för tillämpning eller 

vidare forskning 
Som vi tidigare nämnt kan en organisation implementera delat ledarskap då man anser 

att en chefspost blivit för komplex för en individ att utföra. Detta skulle bland annat 

kunna bero på förändrade och utökade ansvarsområden som gör att individen inte 

hinner med alla åtaganden. Att införa delat ledarskap borde därför underlätta arbetet 

med de komplexa arbetsuppgifterna som cheferna ställs inför. Eventuella problem 

som dyker upp kan lösas genom att cheferna “bollar” idéer med varandra, tar hjälp av 

varandra vid beslutsfattningar och så vidare.  

 

Vår studie visar att det delade ledarskapet inte alltid uppfyller de förväntningarna som 

finns på chefskapet utifrån ett medarbetarperspektiv. Istället för att det delade 

ledarskapet bidrar till en ökad effektivitet, förutsägbarhet och kontroll så tenderar 

dimensionerna i vissa sammanhang att minska. Det vill säga att det delade ledarskapet 

inte uppfattas som en rationaliserande process i vissa sammanhang. Medarbetarna 

känner inte att de blir effektivare i sitt arbete, de upplever inte att dem får samma eller 

liknande svar från alla sina chefer samt uppfattar inte att chefskapet får en bättre 

kontroll över arbetet och dess medarbetare. Dessa punkter visar alla indikationer på 

att vara irrationella. 

 

Dock hade medarbetarna generellt sett en god syn på delat ledarskap trots att vi i vår 

studie inte kunnat definiera delat ledarskap som en rationaliserande process utifrån de 

resultat som vi producerat. Sett till de resultat som belyser de positiva sidorna med 

delat ledarskap så menar medarbetarna att cheferna blivit effektivare i sin 

beslutsfattning då de kan bolla idéer med varandra. Att kunna förutspå svar från 

cheferna kan vara till medarbetarens fördel då hen kan utnyttja chefen som oftast 

säger “ja”. Den bristande kontrollen och att cheferna lägger över ansvar på varandra 

bidrar till ökad frihet för medarbetaren i sitt arbete vilket många ser som något 

positivt - mer frihet under ansvar. 

 

Som tidigare nämnts är mestadelen av den tidigare forskningen inom delat ledarskap 

anpassad till organisationer och chefer. Vi anser att medarbetarnas perspektiv av delat 

ledarskap är minst lika viktig att uppmärksamma och hoppas därför på att det forskas 
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mer inom detta ämne. Att studera delat ledarskap i relation till en 

rationaliseringsprocess upplever vi har varit intressant och givande då delat ledarskap 

i teorin bör vara rationaliserande. Vi anser att våra studieresultat bidrar till en ökad 

förståelse kring delat ledarskap sett från ett medarbetarperspektiv i relation till en 

rationaliseringsprocess.  

 

Vi hade inte möjligheten att intervjua fler än tio personer då vi varken hade tid eller 

ekonomiska resurser till att utöka studien. Till den framtida forskningen kan vi 

rekommendera att flera intervjuer genomförs vid flera arbetsorganisationer, samt att 

mer tid och resurser avsätts. Vi tror att detta möjliggör till ett fylligare och bredare 

resultat inom ämnet.  

 

Det hade även varit intressant att genomföra jämförande studier där man exempelvis 

undersöker könsfördelningen i det delade ledarskapet samt hur det påverkar 

medarbetarnas syn på chefsupplägget. Att undersöka om medarbetarnas inställning till 

delat ledarskap skiljer sig beroende på om denne jobbar inom den offentliga eller 

privat sektorn hade även det varit intressant att undersöka. 

 

Vad avser kalkylerbarhet frågade vi respondenterna varför inte medarbetarna hade ett 

protokoll likt det cheferna använder sig av för att betygsätta sina medarbetare. 

Förvånande nog var det knappt några respondenter som reflekterat över detta. En 

respondent menade att det varken fanns tid eller ork för det, utan att man hellre 

pratade om chefernas insatser. Även om det kanske är sällsynt med 

arbetsorganisationer där medarbetarna betygsätter det delade ledarskapet, så hade det 

varit intressant att utföra en liknande studie på en sådan organisation och sedan 

jämföra med våra studieresultat.  

 

Vi som utfört denna studie känner oss nöjda med våra resultat men hoppas i och med 

detta att ämnet uppmärksammas ännu mer och att fler studier inom ämnet genomförs. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide  

Inledande frågor 

Vad är respondentens nuvarande yrkesroll? 

  

Tidigare erfarenhet av delat ledarskap? 

  

Hur länge har respondenten arbetat under delat ledarskap? 

  

Vad tror respondenten är anledningen till att arbetsplatsen använder sig utav delat ledarskap? 

  

Vilka för- och nackdelar kan det tänkas finnas med delat ledarskap enligt medarbetarna? 

  

  

Temat kontroll 

Anses arbetsplatsen vara mer styrd då det är ett delat ledarskap? 

  

Kan det vara så att respondenten känner att de blir kontrollerade och mer bevakade på arbetsplatsen 

med detta chefsupplägg? 

  

Hur upplever medarbetarna att det delade ledarskapet styr eller påverkar deras arbete?  

  

Hur upplever medarbetarna att beslutsfattandet i chefssamarbetet är?  

  

Kan respondenterna ge konkreta exempel på när de upplever beslutsfattandet var är tydligt/ 

otydligt?   

  

Temat Effektivitet 

Anser respondenterna att cheferna är effektiva i sitt sätt att samarbeta? 

  

Hur upplever respondenterna att beslutsfattning är bland det delade ledarskapet.  

 - Tydligt/otydligt 

 - Effektivt rent tidsmässig från beslutsfattning till att det verkställs? 

 - I eller under vilka situationer upplevs det delade ledarskapet effektiva/ineffektiva? 

 - Hur kan cheferna bli effektivare i sitt chefskap? 

  

Kan respondenterna utskilja mönster i chefernas arbetssätt som gör dem effektiva/ineffektiva? 

  

Upplever respondenten att organisationen drivs effektivare med delat ledarskap? 

  

Upplever respondenten att hen själv blir effektivare med delat ledarskap? 
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Tema förutsägbarhet 

Kan respondenten ta fördelar av det delade ledarskapet? 

 - Vid beslutsfattande 

 - Svar från cheferna vid frågeställningar som respondenten ställer 

 - Om respondenten får olika svar av cheferna, vad tror respondenten detta beror på? 

 - Vilka för och nackdelar finner respondenten att det finns med chefskapets förutsägbarhet? 

  

Tema irrationalitet 

Många respondenter kommer besvara denna dimension när de kritiserar de andra dimensionerna, 

detta är något vi bör uppmärksamma på under intervjun.  

  

Upplever medarbetarna att exempelvis beslutfattningsprocesser blir ineffektiva i och med att det är 

fler chefer som ska vara med och diskutera i frågor och beslutsfattning? Hur uttrycker sig detta? 

  

Upplever medarbetarna att verksamheten blir mindre kontrollerad i och med att samtliga chefer 

förlitar sig på varandra och skjuter över ansvar till någon annan? Hur uttrycker sig detta? 

  

Har medarbetarna förslag på hur irrationella processer skall kunna undvikas eller lösas? 

  

Hur påverkar den upplevda irrationaliteten medarbetarna? 
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Bilaga 2 – Missivbrev 

 
Missivbrev 

Hej! 

 

För att få en bredare förståelse för delat ledarskap och medarbetarnas inställning till 

delat ledarskap så kommer vi i denna studie intervjua dig som arbetar på ett en 

arbetsplats där delat ledarskap förekommer. Intervjun kommer att ta cirka 40 minuter 

och används för en kandidatuppsats i kursen Sociologi C AOP vid Uppsala 

universitet. 

 

Innan intervjun påbörjas vill vi försäkra oss om att vi har ditt samtycke att delta i 

studien. Du som intervjuas har möjlighet att avbryta intervjun när som helst. Vi 

kommer att behandla dina personuppgifter med maximal konfidentialitet och inga 

obehöriga ska kunna få tillgång till ina personuppgifter. Vi kommer endast att 

använda de uppgifter vi samlar in under intervjuerna till forskningen ändamål. 
 

Vid frågor eller synpunkter kring studien vänligen kontakta vår handledare Henrik 

Fürst på telefonnummer xxx eller på emailadress xxx@xxx. 
 

Tack på förhand! 

Isabelle Ahlin, telefonnummer xxx 

Summer Lovlinger, telefonnummer xxx 
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Bilaga 3 – Kodningsschema  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Effektivitet Kontroll Förutsägbarhet 

Ideväxling Granskande Förtroende 

Ansvarsområde Rutiner Personlighet 

Kommunikation Styrande Önskvärdhet 

Arbetsmönster Tillgänglighet Förståelse 

      

Irrationalitet under 

effektivitet Irrationalitet av Kontroll 

Irrationalitet av 

förutsägbarhet 

Verkningslös Arbetsfördelning Anpassningsbar 

Misskommunikation Oändamålsenligt Oanpassningsbar 

Improduktiv, Ofullständig Osaklighet Inkonsekvens 

  

  Färgtema   

 Effektivitet Röd 

 Kontroll Blå 

 Förutsägbarhet Lila 

 Irrationalitet Grön 
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Bilaga 4 – Deklarering  
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