
Publicerat om delat ledarskap mellan chefer 

En forskargrupp har sedan slutet av 1990-talet återkommande studerat fenomenet delat ledarskap 
mellan chefer. Bland annat har omfattningen av delat ledarskap i svenskt arbetsliv kartlagts och de 
juridiska aspekterna utretts. Främst har intresset varit riktat mot att förstå det delade ledarskapets 
former, processer och möjligheter. Forskningen har genomförts med medel från Arbetslivsinstitutet, 
Vinnova, Forte, Afa Försäkring och till mindre del även Institutionen för pedagogik och didaktik, SU. 
Aktuella forskare är Marianne Döös1 och Lena Wilhelmson2. De senaste forskningsprojekten har 
undersökt delat ledarskap i skola och förskola, där har Jenny Madestam, Åsa Örnberg och Erik 
Berntson medverkat. 

Två böcker i ämnet: En riktad till chefer och till studenter på arbetslivsinriktade utbildningar vid 
universitet och högskolor och en specifikt till rektorer, huvudmän, chefer och studenter som är 
intresserade av skola och förskola:  
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