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Förord 
 

Det har varit intressant och givande att få lära sig mer om det företagsekonomiska området 

genom att studera hur offentliga chefer utkrävs på ansvarstagande samt hur de hanterar krav på 

ansvarstagande. Vi skulle genom detta förord vilja rikta ett tack till de personer som med goda 

råd och vägledning hjälpt oss under denna process.  

 

Först och främst vill vi rikta ett tack till vår handledare Gustaf Kastberg. Vi vill också tacka vår 

uppsatskoordinator Stavroula Wallström för hennes goda råd, lugnande ord och stöttning. 

Dessutom vill vi rikta ett tack till Jönköpings kommun och personalchefen som gett oss möjlig-

heten att genomföra studien. Vi vill även tacka alla respondenter som deltog i undersökningen. 

Ett stort tack riktas också till våra opponenter som gett oss givande infallsvinklar och värdefulla 

råd. Slutligen vill vi rikta ett STORT tack till våra familjer och vänner som inte enbart har stöttat 

oss under uppsatsprocessen utan även under hela vår studietid! Ett avslutande tack till 

Högskolan i Borås för dessa fyra givande år. Nu väntar nya äventyr för oss.  

 
 
 

Borås 3 juni 2017 
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Fanny Lundh      Magdalena Jägsell 



 

 III 

Svensk titel: Ansvarstagande i offentlig sektor – Hantera krav genom införandet av 

mellanchefer  

 

Engelsk titel: Accountability in the public sector – Managing demands by introducing middle 

managers 

 

Utgivningsår: 2017 

 

Författare: Fanny Lundh & Magdalena Jägsell 

 
Handledare: Gustaf Kastberg 

 



 

 IV 

Abstract 
 

Demands of accountability for public managers have increased in recent years which have 

resulted in increased demands on public managers, who must take more responsibility. 

Therefore, they must devote more of their working hours to work with responsibility. However, 

these increasing demands are not evenly distributed among the organization’s managers. 

Thereby the responsibility has become heavy for the mangers who deal with accountability. 

The purpose with this thesis is to generate knowledge about accountability in public sector. By 

examining how public managers are pressed for accountability and how an organization 

internally manage demands of accountability, we hope to contribute to an increased 

understanding around the concept of accountability. Two research questions are formulated to 

help us answer the purpose with the thesis.  

 

The study is conducted by means of qualitative method where we apply an abductive approach. 

It has applied a hermeneutical perspective to interpret and understand the collected empirical 

material. The empirical material has been collected through semi-structured interviews with 

nine respondents at a unit at Jönköpings kommun. We have been interviewing a senior manager, 

four unit mangers, and four middle managers who work within the same unit. With help from 

the respondents answers we would like to determine how public managers are pressed for 

accountability and how an organization internally handle demands of accountability.   

 

The collected data has been related to the academic literature which we used in the theoretical 

framework. The theoretical framework has been developed by using former literature and 

discusses three major topics, which are public sector governance, understanding accountability 

and middle managers. This theory has then been used to problematize and analyze the empirical 

material. All the above have led to the conclusions of this study. 

 

In this study, it appears that the examined mangers connect the concept accountability to 

responsibility and therefore to their job descriptions. The managers are pressed for 

accountability through their accountability relationships which demand that they perform their 

working tasks and manage their responsibilities, and thereby accountability permeates their 

work. Despite the obstacles that can appear for middle managers the middle managers in this 

organization work as a relief for the unit managers and thereby they ease the demand of 

accountability, which are lying on the unit managers.  

 

This thesis is written in Swedish. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Accountability, public accountability, public sector governance, public sector, 

public managers, middle managers, unit managers, New Public Management 



 

 V 

Sammanfattning 
 
Krav på ansvarstagande för offentliga chefer har ökat under de senaste åren, och detta har i sin 

tur lett till ökat krav på offentliga chefer som dessutom får ta allt mer ansvar. De behöver också 

lägga ner allt mer av sin arbetstid på att arbeta med just ansvar. Dessa ökade krav är dock inte 

jämnt fördelade över organisationens chefer. Därför har ansvaret blivit stort för de chefer som 

ansvarstagandet faller på. Syftet med denna studie är att bidra till en ökad förståelse för 

ansvarstagande i offentlig sektor. Genom att i praktiken undersöka hur offentliga chefer utkrävs 

på ansvarstagande samt hur en offentliga organisation internt hanterar krav på ansvarstagande  

hoppas vi kunna bidra till en ökad förståelse kring begreppet ansvarstagande. Utifrån vårt syfte 

är två forskningsfrågor formulerade för att med hjälp av dessa kunna besvara syftet med 

studien.  

 

Studien som genomförts är kvalitativ med en abduktiv ansats. Till studien har det tillämpats ett 

hermeneutiskt synsätt för att kunna förstå och tolka det insamlade empiriska materialet. Det 

empiriska materialet har samlats in genom semistrukturerade intervjuer som genomfördes med 

nio respondenter vid en enhet vid Jönköpings kommun. Vi har intervjuat en högre chef, fyra 

enhetschefer och fyra mellanchefer som arbetar vid samma enhet. Detta för att med hjälp av 

respondenternas svar kunna fastställa hur en offentlig organisation och dess chefer utkrävs på 

ansvarstagande och internt hanterar krav på ansvarstagande.  

 

Den insamlade empirin har sedan satts i relation till den vetenskapliga litteratur som vi använt 

oss av i den teoretiska referensramen. Den teoretiska referensramen har utvecklats med hjälp 

av tidigare litteratur och behandlar tre huvudområden vilka är styrning i offentlig sektor, att 

förstå ansvarstagande och mellanchefer. Denna teori har sedan använts för att problematisera 

och analysera det empiriska materialet. Detta har i sin tur mynnat ut i slutsatserna för studien.  

 

I studien framkommer det att de undersökta cheferna kopplar begreppet ansvarstagande till 

ansvar och därigenom även till deras arbetsbeskrivningar. Cheferna utkrävs på så sätt på 

ansvarstagande genom de olika ansvarsförhållandena som kräver att de utför vissa 

arbetsuppgifter och sköter vissa ansvarsområden och därmed genomsyrar ansvarstagandet deras 

arbete. Trots de hinder som kan uppkomma för mellanchefer fungerar mellancheferna i denna 

organisation som en avlastning för enhetscheferna och underlättar därmed kravet på 

ansvarstagande som ligger på enhetscheferna.  
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1 Inledning 
 

Följande kapitel inleds med en bakgrund till de valda ämnesområdena vilka är ansvarstagande 

och hanteringen av krav på ansvarstagande. Detta följs sedan av en problemdiskussion kring 

området där vi belyser problemen kring ämnesområdet samt vilken kunskapslucka vi önskar 

fylla med denna studie. Detta mynnar således ut i studiens forskningsfrågor och syfte. Efter det 

presenteras terminologiska frågor och en disposition av uppsatsen.  

 

1.1 Bakgrund 

 

Att leda och styra en offentlig organisation och att leda och styra ett företag har länge varit två 

vitt skilda företeelser (Hagström 1990; Henning 2000). Fram till början av 1980-talet var 

ledarskapet styrt av regelsystem vilket resulterat i att ledarskapet i den offentliga sektorn inte 

forskats på i större utsträckning (Henning 2000). I ett flertal OECD-länder infördes under 1980-

talet en övergång mot New Public Management, NPM (Hood 1995). Intresset för styrnings-

frågor inom den offentliga sektorn har därför ökat och varit under förändring de senaste 

decennierna. De omorganiseringar som gjorts har varit en uppmärksammad diskussion både 

massmedialt och inom ekonomiska debattforum (Almqvist 2004).  

 

New Public Management, NPM, är ett brett begrepp som beskriver ett flertal idéer och teorier 

om hur den offentliga styrningen och förvaltningen bör se ut (Almqvist 2004). NPM omfattar 

idéer tagna från förvaltningen av den privata sektorn och applicerar dessa i offentlig sektor 

(Almqvist 2004; Hyndman & Lapsley 2016). Detta för att minska skillnader mellan den 

offentliga och den privata sektorn (Hood 1995). Enligt Hood (1995) innebar NPM dessutom att 

kunskapen om ansvarstagande, accountability, i offentlig sektor utvecklades. Hood (1995) 

menar även att för att minska skillnaderna mellan den privata och den offentliga sektorn borde 

inriktningen i den offentliga sektorn därmed skifta från ett fokus på processansvarstagande till 

ett fokus på ansvarstagande i fråga om resultat. Eftersom marknaden hade stor tilltro till 

redovisning så blev detta nyckeln till det nya sättet att se på ansvarstagande. Genom detta lades 

det också ett större fokus på ökat resultatutnyttjande samt resultat- och målstyrning (Hood 

1995). Den interna redovisningen påverkades också och decentralisering av ansvar och 

befogenheter blev ett medel för att försöka öka effektiviteten (Haglund, Andersson & Cinadler 

1993). Eftersom det vid strävandet mot decentralisering lades stor vikt vid ekonomiskt ansvar 

så sägs det att redovisningen har blivit mer ansvarsorienterad (Haglund, Andersson & Cinadler 

1993). Enligt den Heyer (2011) är detta ett steg mot ett styre som betonar öppenhet, 

verksamhetsstyrning och ansvarstagande. 

 

NPM har enligt Bovens (2007) resulterat i att ansvarstagande har blivit ett mål och en grundsten 

för god offentlig styrning. Likaså skrevs det i rapporten från “Committee on the Financial 

Aspects of Corporate Governance” och i “The Hampel Report”, att de bästa styrnings-

principerna ska baseras på ansvarstagande (Keay & Loughrey 2015). Vidare anses 

ansvarstagande vara ett kännetecken för modern demokratisk styrning och är ett centralt 

koncept i offentlig förvaltning (Yang 2012). Ansvarstagande är dock känt för att vara ett 

svårfångat begrepp och har därmed startat en diskussion kring dess egentliga betydelse 

(Almquist, Grossi, van Heiden & Reichard 2013; Keay & Loughrey 2015; Sinclair 1995).  

 

Roberts och Scapens (1985) menar att den bredaste förklaringen till ansvarstagande pekar på 

en beteendeaspekt. Författarna menar att de anställda har ansvar för sitt uppträdande och 
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agerande på arbetsplatsen. Dessutom menar Cohen (2004) att chefer ofta kopplar ansvars-

tagande till ordet ansvar, där ansvar i sin tur kopplas ihop med den anställdes arbetsbeskrivning. 

Ansvarstagande grundar sig därmed i att ta ansvar (Keay & Loughrey 2015). Ansvarstagande 

kan på så sätt i det stora hela förklaras som en skyldighet för en individ eller en organisation att 

ansvara för det sätt som de handlar på samt det sätt som de sköter verksamheten på (Hood 

2010).  

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Ansvarstagande är mångsidigt, komplext och flerdimensionellt (Romzek 2000; Sinclair 1995), 

och eftersom komplexiteten av interna och externa ansvarsförhållanden har ökat så har detta 

lett till att ansvarstagande har blivit mer problematiskt (Schillemans 2015).   

 

Krav på offentligt ansvar har enligt Schillemans (2015) ökat under de senaste åren och har 

därmed lett till ökad press på offentliga organisationer och på så sätt tvingat dem att satsa mer 

på ansvarskapacitet. Det rapporteras också om många dysfunktionella funktioner i verkligheten 

vilket gör att cheferna i den offentliga sektorn måste lägga ner allt mer av sin arbetstid på att 

arbeta med just ansvarstagande (Schillemans 2016). Ett ökat krav på ansvarstagande har satt 

press på offentliga organisationer, dock är pressen inte jämt fördelad. Detta eftersom 

ansvarstagande inte enbart är en formell uppgift utan även är en personlig skyldighet. Krav från 

olika håll har lett till att ett flertal offentliga chefer känt att ansvaret blivit för stort och därmed 

har de tagit åt sig personligen (Schillemans 2015). Enligt Page (2006) utkrävs olika beteenden 

genom de ansvarsförhållanden som finns i organisationen och håller därmed de offentliga 

cheferna ansvariga av olika orsaker. Potentiella konflikter om ansvarstagande ligger ofta i olika 

typer av ansvarstagande som krävs av skilda parter (Yang 2012).  

 

Schillemans (2015) förklarar att utöver ökat krav på ansvarstagande har dessutom efterfrågan 

på mer detaljerad information om resultat och prestation ökat. Dessutom har de offentliga 

organisationerna ställts inför fler regler och därmed sägs det att samhället idag kräver mer 

ansvarstagande i olika former. Författaren menar att flera chefer anser att informationskraven 

lägger för mycket fokus på protokoll, indikatorer och siffror. Att bearbeta informationskrav från 

olika ansvarsförhållanden innebär hårt arbete och tar upp mycket av chefernas tid. För att 

hantera informationskrav kan det därför enligt Schillemans (2015) vara klokt av chefer att 

investera i mer administrativt stöd i form av både människor och resurser. Dessutom menar 

författaren att de ökade kraven på mer detaljerad information upplevs som en börda då det kan 

hota offentliga chefers autonomi. Chefer menar att de är livrädda för labyrinten av regler och 

statens vilja att försöka fastställa allt i detalj. Vidare kan det enligt Schillemans (2015) uppstå 

otydligheter på grund av de skilda kraven på ansvarstagande eftersom dessa kan leda till 

tvetydigheter och motsägelser. Författaren menar att då offentliga chefer försöker tillfredsställa 

alla parter med skilda krav finns risken att de istället blir obeslutsamma.  

 

Forskning om ansvarstagande inom den offentliga sektorn har gjort framsteg men det finns 

fortfarande otydligheter i hur offentliga chefer hanterar motstridiga krav på ansvarstagande 

(Yang 2012). Dessutom menar Ossege (2012) att offentliga chefer skulle kunna klara sig bättre 

utan ansvarstagande eftersom de negativa effekterna ofta är större än de positiva. Enligt Yang 

(2012) ses dock avsaknaden av ansvarstagande som ett problem både i teorin och praktiken. En 

lösning på detta problem skulle kunna vara att fler system för ansvarstagande etableras. Risken 

med att etablera fler system är dock att det tenderar att förvärra problemet istället för att lösa 

det. Likväl beskriver Merchant och Van der Stede (2012) att mer styrning inte alltid innebär 
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bättre styrning, utan mer styrning innebär ibland fler styrproblem. Det behövs istället enligt 

Yang (2012) och Schillemans (2015) angripbar kunskap om hur chefer uppfattar, organiserar 

och hanterar krav på ansvarstagande från olika parter. Fortsättningsvis bör det läggas mer fokus 

på interaktionen mellan ansvarsstrukturer och människor, och istället för att hantera 

ansvarstagande som något externt till aktörer så bör det snarare studeras ur en intern synvinkel 

(Yang 2012). Enligt Yang (2012) fortsätter ansvarstagande att vara ett problem då det 

fortfarande finns otydligheter i hur offentliga chefer hanterar press på ansvarstagande från olika 

håll.  

 

Ansvarstagande är alltså ett komplext begrepp som offentliga chefer ständigt möts av. Dessa 

offentliga chefer är ansvariga inför många parter genom att organisationen handskas med 

många olika ansvarsförhållanden, både internt och externt. Då krav på olika beteenden och 

ansvarstaganden har ökat genom olika ansvarsförhållanden har också problemen för de 

offentliga cheferna ökat. Eftersom fler system för ansvarstagande kan leda till fler styrproblem 

så är det därmed av vikt att studera hur offentliga chefer hanterar krav på ansvarstagande. 

Eftersom ansvarstagandet dessutom utgör en viktig grund för god offentlig styrning och även 

utgör en viktig del av offentliga chefers arbetsbeskrivningar då de är ansvariga inför många 

parter, krävs det ytterligare studier på hur offentliga chefer utkrävs på ansvarstagande. Detta för 

att på så sätt också studera hur en organisation internt kan hantera krav på ansvarstagande.  

 

1.3 Forskningsfrågor 

 

Utifrån vår problemdiskussion har följande forskningsfrågor formulerats:  

 

▪ Hur utkrävs offentliga chefer på ansvarstagande? 

▪ Hur hanterar en offentlig organisation krav på ansvarstagande internt? 

 

1.4 Syfte 

 

Genom att i praktiken undersöka hur offentliga chefer utkrävs på ansvarstagande samt hur en 

offentlig organisation internt hanterar krav på ansvarstagande syftar denna studie till att bidra 

till en ökad förståelse för ansvarstagande i offentlig sektor.  

 

1.5 Terminologiska frågor 

 

I vårt arbete kommer vi att använda ordet ansvarstagande, vilket har samma betydelse som ordet 

accountability. Ordet accountability kan ha många olika betydelser och därmed olika 

översättningar. Detta kan exempelvis vara ansvarsutkrävande och ansvarsskyldighet. I denna 

studie används ansvarstagande som översättning på accountability. Detta eftersom accounta-

bility har sin grund i att ta ansvar, och eftersom att offentliga chefer utkrävs på ansvarstagande 

genom att de hålls ansvariga för sina handlingar. Dessutom skiljer denna studie på begreppet 

ansvarstagande, accountability, och ansvar, responsibility. Cornock (2011) menar att begreppet 

ansvar innebär att ansvara för en uppgift medan begreppet ansvarstagande innebär att en person 

också hålls ansvarig för sina handlingar.  
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1.6 Disposition 

 

Uppsatsen kommer fortsättningsvis disponeras på följande sätt: I kapitel två presenteras vald 

metod samt de tillvägagångssätt som använts för att besvara valda frågeställningar. I det tredje 

kapitlet presentas studiens teoretiska referensram och detta syftar till att skapa förståelse för 

styrning i offentlig sektor, ansvarstagande och mellanchefer. Kapitel fyra utgörs av det 

empiriska material som samlats in under studien. I kapitel fem presenteras studiens analys där 

det empiriska materialet kopplas till den insamlade teorin och kapitlet avslutas med en 

slutdiskussion. Kapitel sex utgörs av en redogörelse för studiens slutsatser och egna 

reflektioner. Avslutningsvis presenterar även kapitel sex förslag på vidare forskning.   



 

 - 5 - 

2 Metod 
 

I detta kapitel introduceras studiens design samt de tillvägagångssätt som använts för att besvara 

valda frågeställningar. Först presenteras vald forskningsansats och tillämpad metod. Därefter 

presenteras forskningsdesign, val av enhet och respondenter, insamling av datamaterial och 

studiens genomförande. Avslutningsvis för att tydliggöra de val som gjorts behandlar detta 

kapitel studiens trovärdighet och autenticitet, källkritik samt en etisk reflektion och en metod-

reflektion.  

 

2.1 Forskningsansats 

 

Det finns olika förekommande synsätt för att beakta förhållandet mellan teori och empiri 

(Bryman & Bell 2015; Jacobsen 2002). I denna studie tillämpas en abduktiv ansats då vi utgår 

från teori för att skapa förståelse, som sedan utvecklas med hjälp av empirin. Detta har lett till 

att vi har kunnat pendla mellan teorier och det insamlade materialet, vilket har genererat större 

förståelse för den insamlade empirin.  

 

Abduktion är ett alternativt sätt att relatera teori och empiri och är en kombination av deduktion 

och induktion (Patel & Davidson 2011). Till en början sökte vi information kring styrning i 

offentlig sektor och därmed fann vi att detta till stor del utgjordes av ansvarstagande. När vi 

fick kontakt med personalchefen vid Jönköpings kommun förklarade denne att de genomfört 

en förändring i organisationen på grund av för stort ansvar på enhetscheferna. Då de löst 

situationen genom att införa mellanchefer fick vi gå tillbaka till teorin och samla in information 

om mellanchefer för att få en förståelse för vad mellanchefer kan innebära för en organisation.  

 

Abduktion innebär att en hypotes konstrueras för att förklara ett enskilt empiriskt fall (Fejes & 

Thornberg 2015). Alvesson och Sköldberg (2008) förklarar att det empiriska tillämpnings-

området utvecklas successivt under processens gång. Dessutom förklarar författarna också att 

teorin korrigeras och förfinas i takt med studiens gång. Abduktion omfattar också förståelse till 

skillnad från de andra två förklaringsmodellerna, deduktion och induktion. Genom att vi under 

vår studie har kunnat pendla mellan teori och empiri har vi på så sätt ökat förståelsen för det 

insamlade materialet och därmed bidragit till en ökad förståelse för begreppet ansvarstagande. 

Patel och Davidson (2011) menar att fördelen med att arbeta med abduktion är att det är ett mer 

fritt arbetssätt för forskaren. Risken finns dock att forskaren undermedvetet baserar studien på 

tidigare erfarenhet vilket i sin tur gör att andra alternativa tolkningar utesluts.  

 

Tillsammans med en abduktiv forskningsansats har ett hermeneutiskt perspektiv tillämpats, 

vilket är ett synsätt som främst används för att förstå eller tolka texter. Detta innebär alltså att 

en text tolkas i syfte för att få fram dess egentliga mening utifrån det perspektiv som textens 

upphovsman haft (Bryman & Bell 2013). Eftersom vi utgått från intervjuer i denna studie som 

vi sedan transkriberat och tolkat innebörden av, kan vi känna igen oss i den beskrivning av det 

hermeneutiska perspektivet som ges av Bryman och Bell (2013). Detta då insamlingen av 

empiriskt material och analysen av detta har mynnat ut i en förståelse av begreppet ansvars-

tagande.  
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2.2 Forskningsmetod 

 

Syftet med denna studie är inte att generalisera resultaten för alla offentliga organisationer. Vi 

vill snarare studera hur offentliga chefer kan utkrävas på ansvarstagande samt hur en offentlig 

organisation internt hanterar krav på ansvarstagande. Således tillämpar denna studien en  

kvalitativ forskningsmetod. Enligt Jacobsen (2002) är en kvalitativ metod lämplig för att öka 

kunskapen kring ett visst område som kan anses komplext. Då vår kunskap kring ämnet ökar 

gradvis med datainsamlingen så antar studien i enlighet med Jacobsen (2002) en kvalitativ 

forskningsmetod.  

 

Det finns två olika metodansatser inom vetenskapliga metoder, kvalitativ- och kvantitativ 

metodansats (Jacobsen 2002). Valet av metodansats beror på hur forskarna väljer att generera, 

bearbeta och analysera insamlad information (Patel & Davidson 2011). Då vi undersöker 

begreppet ansvarstagande tillämpas en kvalitativ forskning då en sådan metod enligt Widerberg 

(2002) i grunden innebär att ett fenomens innebörd eller mening undersöks. Kvalitativ 

forskning handlar därmed i första hand om egenskaperna i fenomenet. Då denna studie syftar 

till att öka förståelsen för hur offentliga chefer utkrävs på ansvarstagande och hur krav på 

ansvarstagande hanteras internt måste således information samlas in i form av ord. Jacobsen 

(2002) menar att vid kvalitativa studier samlas information vanligen in genom ord och därmed 

går de ofta in mer på djupet. För att få förståelse för hur offentliga chefer utkrävs på 

ansvarstagande och hur en offentlig organisation hanterar krav på ansvarstagande internt 

behövs information i form av individers tolkningar och uppfattningar. Bryman och Bell (2013) 

menar att vid en kvalitativ studie läggs det vanligen vikt vid hur individer uppfattar och tolkar 

sin sociala verklighet. Då denna studie endast studerar ett särskilt fall kan studien inte 

generaliseras och detta menar Jacobsen (2002) utgör ett problem med kvalitativa studier 

eftersom antalet respondenter är begränsat.  

 

Den andra metoden för att generera, bearbeta och analysera insamlad information är enligt Patel 

och Davidson (2011) en kvantitativ metod. Kvantitativ forskning innebär att mätningar görs vid 

insamlingen av information och sedan används statistiska bearbetnings- och analysmetoder 

(Patel & Davidson 2011). Den kvantitativa forskningens primära mål är således snarare att 

undersöka fenomenets förekomst eller frekvens än dess innebörd (Widerberg 2002). Då denna 

studie som sagt ovan syftar till att öka förståelsen för hur offentliga chefer utkrävs på 

ansvarstagande och hur en offentlig organisation hanterar av krav på ansvarstagande internt så 

är inte meningen med studien att undersöka fenomenets frekvens utan dess innebörd.  

 

2.3 Val av forskningsdesign 

 

En forskningsdesign omfattar en ram för insamling av analys av data (Bryman & Bell 2013). I  

denna studie tillämpas en fallstudiedesign eftersom studien syftar till att bidra till en ökad 

förståelse för ansvarstagande i offentlig sektor genom att generera kunskap om hur en 

organisation internt hanterar krav på ansvarstagande och hur cheferna i denna organisation 

utkrävs på ansvarstagande. Bryman och Bell (2013) beskriver nämligen en fallstudie som en 

detaljerad och ingående studie av ett enda fall. Ett sådant enstaka fall kan exempelvis vara en 

organisation eller en arbetsplats. Då denna studie enbart genomförs vid en enhet i en 

organisation tillämpar studien en fallstudie i enlighet med Bryman och Bell (2013).  
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2.4 Val av enhet och respondenter 

 

I denna studie begränsas antalet respondenter till den högre chefen och de fyra enhetschefer 

samt de fyra mellanchefer som fanns tillgängliga i organisationen vid tiden för studien. Då 

studien syftar till att undersöka hur offentliga chefer utkrävs på ansvarstagande samt hur den 

undersökta organisationen internt hanterar krav på ansvarstagande baseras denna studie enbart 

på de anställda som ansvaret faller på, alltså cheferna, för att se hur de hanterar detta. 

Avgränsningen till dessa respondenter medför inget specifikt urval utan det blev ett naturligt 

val.  

 

När vi däremot ser till valet av organisation tillämpar denna studie ett generiskt ändamålsenligt 

urval. Detta då organisationen som valdes ut anses vara relevant för studiens syfte samt de 

forskningsfrågor som denna studie önskar besvara. Bryman och Bell (2015) förklarar nämligen 

att generiskt ändamålsenligt urval innebär att forskaren eller forskarna fastställer vissa kriterier 

för vilken typ av studie som måste genomföras för att kunna svara på forskningsfrågorna. 

Dessutom urskiljer de ett lämpligt fall att studera och hämtar sedan material från detta fall. 

Genom en förfrågan via ett mejl från oss fick vi kontakt med personalchefen på den undersökta 

enheten på Jönköpings kommun som kunde informera oss om att de genomfört en förändring i 

deras arbete med ansvar under det senaste året, varpå vi ansåg att enhetscheferna samt 

mellancheferna i organisationen var lämpliga att studera i denna studie. 

 

2.5 Datamaterial 

 

I denna studie tillämpas intervjuer. De intervjuer som genomförts till grund för denna studie är 

utformade och genomförda av oss. Detta utgör enligt Jacobsen (2002) primärdata eftersom 

författaren förklarar att primärdata är sådan data som samlas in för första gången genom att 

forskaren går direkt till primärkällan. Författaren förklarar att detta kan göras i form av 

exempelvis observation, frågeformulär eller intervju. Därav är informationen som samlats in 

genom intervjuerna i denna studie enligt Jacobsens (2002) definition studiens primärdata. Därav 

har det inte använts någon sekundärdata i denna studie utan enbart primärdata och källor.  

 

2.6 Val av datainsamlingsmetod 

 

Det är enligt Widerberg (2002) lämpligt att använda sig av intervjuer vid en studie då målet är 

att belysa människors förståelse av ett visst fenomen, och eftersom studien syftar till att 

undersöka hur en offentlig organisation internt hanterar krav på ansvarstagande samt hur 

offentliga chefer utkrävs på ansvarstagande anses intervjuer vara en lämplig metod. I denna 

studie används semistrukturerade intervjuer.  Detta eftersom semistrukturerade intervjuer är en 

flexibel datainsamlingsmetod som ger utrymme för respondenten att uttrycka sina åsikter och 

ståndpunkter (Bryman & Bell 2013), och detta ansågs lämpligt för denna studie. Semi-

strukturerade intervjuer ger respondenten frihet vid formulerandet av sina svar (Bryman & Bell 

2013).  

 

Genom att använda semistrukturerade intervjuer ges också respondenterna i denna studie 

möjlighet att utveckla sina svar, vilket bidrar till en ökad kunskap och förståelse kring deras 

arbetssituation samt vad respondenterna anser vara viktigt respektive av mindre vikt. I denna 

studie har även en intervjuguide upprättats, se Bilaga 1, för att underlätta intervjuandet och 
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eftersom liknande grundfrågor ville ställas vid samtliga intervjuer kändes det passande att 

använda semistrukturerade intervjuer. Detta innebär på så sätt att intervjuerna i denna studie 

kan beröra samma områden i samtliga intervjuer, men samtidigt ge utrymme för variation i 

svaren. Bryman och Bell (2013) förklarar att vid semistrukturerade intervjuer används ofta en 

intervjuguide för att på så vis beröra vissa specifika områden. Författarna menar att vid en sådan 

intervju tillåts respondenten att formulera svaren på sitt eget sätt. Att kunna ställa följdfrågor 

under intervjuns gång anses i denna studie även vara viktigt för att få en tydlig, klar bild och 

uppfattning av hur respondenten upplever situationen samt de olika ämnesområden som berörs 

i studien. Bryman och Bell (2013) förklarar nämligen också att vid kvalitativa intervjuer är det 

tillåtet att ställa ytterligare frågor som inte finns med i intervjuguiden.  

 

2.7 Studiens genomförande 

 

Till en början sökte vi information om styrning i offentlig sektor eftersom detta var något vi 

inte studerat i stor utsträckning under vår utbildning. Vi upptäckte att styrning i offentlig sektor 

till stor del utgjordes av ansvarstagande. Därefter fick vi kontakt med personalchefen på den 

undersökta enheten via mejl. Personalchefen kunde informera oss om att de genomfört en 

förändring i deras arbete med ansvar under det senaste året. Personalchefen vid enheten vid 

Jönköpings kommun förklarade att de i en av organisationens enheter hade infört mellanchefer 

för att underlätta krav på ansvarstagande. Då vi ansåg att detta verkade intressant gick vi tillbaka 

till vår teori och samlade på så sätt in information om mellanchefer för att få en förståelse för 

vad mellanchefer kan innebära i en organisation.  

 

Genom personalchefen vid enheten i den undersökta organisationen fick vi kontakt med en 

högre chef som kunde förklara bakgrunden till införandet av mellancheferna. Den högre chefen 

förklarade också att enhetscheferna och mellancheferna var de som berördes mest av införandet 

av mellanchefer, och därmed ansågs det att den högre chefen och enhetscheferna samt 

mellancheferna i organisationen var lämpliga att studera i denna studie. I denna studie valdes 

det att intervjua cheferna på deras arbetsplats eftersom sannolikheten för att dessa skulle hinna 

med att delta i undersökningen på så vis blev större. En fördel med detta är att vi inte behövde 

ägna tid åt att leta upp andra plaster för att genomföra intervjuerna. En nackdel med att 

genomföra en intervju i respondentens arbetsrum kan enligt Bryman och Bell (2013) vara att 

intervjun blir störd genom telefonsamtal eller att personer knackar på. I denna studie har en del 

intervjuer gjorts i respondenternas arbetsrum då det ej fanns tillgång till ett mer avskilt rum. 

Detta är dock inte något som i denna studie ses som ett problem utan mer som att cheferna fick 

studeras i deras naturliga miljö.  

 

Intervjuerna i denna studie utgick från en intervjuguide som utformats med hjälp av de tips och 

råd som Bryman och Bell (2013) beskriver vid utformningen av en intervjuguide vid en 

kvalitativ studie. Ordningen på frågorna i denna studies intervjuguide sattes ihop på ett sådant 

vis att de följde varandra på ett naturligt sätt. Frågor som inte ingick i intervjuguiden kunde 

också ställas och ordningen på de frågor som fanns med i intervjuguiden kunde ändras på under 

intervjuns gång för att intervjun skulle flyta på bättre. Bryman och Bell (2013) förklarar att 

forskarna ska undvika att ställa alltför specifika frågor för att detta kan hindra respondenten att 

tänka i egna banor eller se på något från ett nytt perspektiv. Detta är något som beaktades vid 

utformningen av intervjuguiden i denna studie.  

 

För att säkerställa att respondenternas hela svar observerades spelades intervjuerna in. Detta 

också för att vi skulle kunna lyssna igen och tolka det respondenterna sa samt att vi under 
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intervjuernas gång kunde vara mer uppmärksamma och ställa relevanta följdfrågor. För att spela 

in dessa intervjuer användes en mobiltelefon eftersom denna lätt fanns tillgänglig och även var 

lätt att manövrera. Bryman och Bell (2013) menar att om forskarna bara antecknar och inte 

spelar in är det lätt att de går miste om speciella citat och uttryck som respondenten använder. 

Genom att spela in intervjuerna har vi säkerställt att vi uppfattat respondenternas svar på ett 

korrekt vis och även säkerställt att vi fått med särskilda uttryck som dessa använt sig av.  

 

2.8 Trovärdighet och autenticitet  

 

Reliabilitet, replikerbarhet och validitet är enligt Bryman och Bell (2013) tre av de grund-

läggande kriterierna vid forskning inom management och företagsekonomi. Det finns dock 

forskare som menar att dessa tre begrepp inte är relevanta i den kvalitativa forskningen, utan 

gör sig bättre i kvantitativa studier. Det finns forskare som är kvalitativt inriktade som istället 

föreslår att det är lämpligare att använda andra begrepp. Forskare som Lincoln och Guba 

föreslår istället trovärdighet och autenticitet som kriterier vid kvalitativa studier (Bryman & 

Bell 2013). I enlighet med Lincoln och Guba (1985) och Lincoln, Lynham och Guba (2011) 

har vi istället valt att använda oss av dessa kriterier i vår studie.  

 

2.8.1 Trovärdighet 

 

Trovärdighet delas upp i fyra underkategorier vilka är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 

och bekräftelse (Lincoln & Guba 1985).  

 

Tillförlitlighet 

Under studiens intervjuer har vi haft i beaktning att respondenterna eventuellt försöker spegla 

en bättre bild av sig själva än verkligheten. För att uppnå kriteriet tillförlitlighet har vi också 

kontrollerat att vi har uppfattat organisationens verklighet korrekt och utfört undersökningen 

på ett regelrätt sätt. Vidare beskrivs tillförlitlighet enligt Lincoln och Guba (1985) som ett 

kriterium där det finns flera rimliga framställningar av den sociala verkligheten. För att en 

studie ska räknas som tillförlitlig bör gällande regler ha tagits i beaktning samt resultaten av 

studien ska ha rapporterats till de berörda människorna (Lincoln & Guba 1985). Vi har 

dessutom för att uppfylla detta kriterium även erbjudit samtliga respondenter möjligheten att 

korrekturläsa uppsatsen innan publicering för att säkerställa att eventuella missförstånd 

undviks.  

 

Överförbarhet 

För att uppnå kriteriet överförbarhet har vi tydligt redogjort för hur vi har kommit fram till 

studiens resultat och även redogjort för studiens tillvägagångssätt. Detta för att ge läsaren sin 

egen möjlighet att avgöra om resultaten kan generaliseras till andra kontexter. Enligt Lincoln 

och Guba (1985) efterfrågas det utförliga beskrivningar för att redogöra för så mycket detaljer 

som möjligt för att uppnå kriteriet överförbarhet.  

 

Pålitlighet 

Vi har under utformandet av uppsatsen varit noga med att inkludera samtliga delar och på ett 

tydligt sätt redovisat varje del i studien. Under processens gång har externa parter läst och gett 

feedback på studien. Detta har gjorts för att på så sätt berika studien med ett externt perspektiv 

och genom detta har vi kunnat säkerställa att samtliga delar har inkluderats. Lincoln och Guba 

(1985) menar nämligen att forskaren ska använda sig av ett granskande synsätt för att garantera 
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att alla delar av forskningsprocessen belyses som de ska, på ett fullkomligt och åtkomligt sätt. 

Författarna menar att genom att ta hjälp av andra under dels studiens gång och dels efter 

studiens avslut kan exempelvis en utomstående part granska undersökningen och därefter göra 

en bedömning av kvaliteten. 

 

Bekräftelse 

Under hela studiens gång har vi arbetat med att inte låta våra personliga åsikter och värderingar 

påverka utförandet av uppsatsen och dess resultat. Enligt Bryman och Bell (2013) innebär 

bekräftelse att forskaren ska försöka försäkra andra om att denne har agerat i god tro under 

studiens gång även då det inte är möjligt att nå fullständig objektivitet då det kommer till 

samhällelig forskning. Forskarens teoretiska inriktning och personliga värderingar ska dock ej 

komma att påverka studien i sin helhet. Vidare menar Lincoln och Guba (1985) att det är upp 

till en granskare att bestämma i vilken utsträckning resultaten kan styrkas.  

 

2.8.2 Autenticitet 

 

I studien har intervjuer genomförts på olika nivåer i verksamheten för att på så sätt ge en så 

rättvis bild av situationen som möjligt. Vi har också arbetat med att belysa enskilda åsikter vid 

sammanställningen av intervjuerna för att utvinna ett bredare perspektiv och genom detta 

erhålla en mer rättvisande bild. Detta eftersom Lincoln, Lynham och Guba (2011) förklarar att 

begreppet autenticitet tar upp frågor som behandlar om studien ger en rättvis bild av situationen 

och de människor som studerats. Dessutom har vi genom olika perspektiv uppvisat respon-

denternas upplevelser av införandet av mellanchefer och därmed gett dessa samt organisationen 

möjligheten att få en större förståelse för situationen. På så sätt uppfyller denna studie kravet 

för ontologisk autenticitet eftersom Bryman och Bell (2013) menar att detta kriterium syftar till 

att öka respondenternas förståelse för deras sociala miljö. Genom att även ge respondenterna 

möjlighet att ta del av varandras bilder av situationen erbjuds dessa att få en större förståelse 

för varandras bilder och åsikter. Därmed uppfyller denna studie även kravet för pedagogisk 

autenticitet då detta kriterium behandlar att deltagarna får en bild av hur andra upplever 

situationen (Bryman & Bell 2013).  

 

Genom denna studie ges respondenterna möjlighet att förändra hantering av ansvarstagande 

eftersom vår slutdiskussion presenterar chefernas förslag på förbättringar. Denna studie 

uppfyller därför kriteriet för katalytisk autenticitet eftersom Bryman och Bell (2013) förklarar 

att detta kriterium syftar till att ge studiens medverkande möjligheten att påverka situationen. 

Det sista kriteriet menar Bryman och Bell (2013) är taktisk autenticitet vilken innebär att 

deltagarna i studien ges en möjlighet att ändra det som krävs. Vi är medvetna om att 

respondenterna inte getts möjligheten att vidta de åtgärder som behövs då studien endast belyser 

hur organisationen internt hanterar krav på ansvarstagande. Därmed har studien inte belyst hur 

organisationen kan förändras utan snarare vad som skulle kunna tänkas förändras för att 

cheferna lättare ska kunna hantera ansvarstagande. Genom detta ges dock organisationen 

möjlighet att förändra det som cheferna belyser behöver ändras på.  

 

2.9  Källkritik 

 

I denna studie används teori i form av facklitteratur, vetenskapliga forskningsartiklar, tidskrifts-

artiklar och avhandlingar till studiens inledande kapitel samt i den teoretiska referensramen. 

Genom att analysera publikationens innehåll och samtidigt haft utgivningsår i beaktning har 
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relevansen av de använda källorna i denna studie analyserats. På så vis stärks även användandet 

av äldre material. Enligt Nyberg (2000) bör forskaren ha i beaktning hur aktuell informationen 

är som erhålls i olika publikationer. Författaren menar även att källkritik innebär att den som 

genomför studien bedömer använda källor som tillförlitliga och relevanta. 

 

Vidare är de artiklar som har använts i denna studie publicerade i tidskriftsartiklar och räknas 

till vetenskapliga publikationer och därmed bidrar det till ökad tillförlitlighet. Vid val av 

facklitteratur och artiklar har innehållet analyserats och jämförts med andra publikationer för 

att säkerställa trovärdigheten. Det finns anledning att argumentera för att gå till ursprungskällan 

och hämta informationen direkt därifrån, vilket det denna studie i vissa fall har gjorts. I andra 

fall har källan där informationen hittades använts även om denna ej var ursprungskällan 

eftersom det ansågs att denna var trovärdig. Nyberg (2000) förklarar också att källkritik innebär 

åtgärder som används för att fastställa om något är användbart i ett vetenskapligt syfte. De 

källor som använts i denna studie har valts utifrån relevans och tillförlitlighet. Därmed har ett 

flertal källor valts bort som handlat om en annan definition av ansvarstagande än den denna 

studie använder sig av. Dessa valdes därför bort eftersom de inte kändes relevanta för denna 

studie. Enligt Ejvegård (2009) är det också av vikt att säkerhetsställa trovärdigheten vid 

intervjuer. Hur det resoneras kring intervjuernas tillförlitlighet beskrivs under 2.8 Trovärdighet 

och autenticitet.  

 

2.10 Etisk reflektion 

 

Under studiens gång har vi tagit hänsyn till etiska principer och överväganden i enlighet med 

Bryman och Bell (2015). Etiska principer som bör övervägas i svensk forskning är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet, nyttjande-

kravet och falska förespeglingar.  

 

Inför intervjuerna har respondenterna informerats om vilka vi som utför studien är och vilken 

högskola vi studerar vid, studiens syfte och hur intervjuerna kommer att användas i studien. 

Varje respondent har också mottagit ett dokument vilket innehåller information om studiens 

syfte, hur deras personhandlingar kommer att hanteras samt hur och i vilken utsträckning 

materialet kommer att användas. Detta dokument har även respondenterna fått skriva under för 

att godkänna sitt samtycke till medverkandet i studien. Respondenterna har även informerats 

om att deras uppgifter kommer att behandlas med så hög konfidentialitet som möjligt samt att 

de kommer att verka anonyma genom hela studien. Samtliga berörda i studien har även fått ta 

del av en kort bakgrund till studien samt studiens syfte, och därmed inte vilseletts.  

 

Dessutom har en kodning av respondenternas svar gjorts i enlighet med önskemål från 

Jönköpings kommun. Därmed har detta gjorts för att uppnå anonymitetskravet. Kodningen har 

utförts genom lottning och därmed finns ingen inbördes ordning på de kodnamn som tilldelats 

cheferna. Dessutom nämns den högre chefen inte vid dennes verkliga titel. 

 

2.11  Metodreflektion 

 

Studiens syfte är att bidra till en ökad förståelse för ansvarstagande i offentlig sektor genom att 

generera kunskap om hur offentliga chefer utkrävs på ansvarstagande och hur den undersökta 

organisationen internt hanterar krav på ansvarstagande. Genom att svara på studiens forsknings-

frågor uppfylls studiens syfte. En abduktiv ansats tillämpas eftersom vi under studiens gång har 
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pendlat mellan att samla in teori i takt med insamlad empiri. Därmed föll det naturligt vid valet 

av metodansats och en annan ansats ansågs därmed inte tillämplig. Valet av metod, alltså 

kvalitativ intervju, föll naturligt då detta ansågs vara en passande metod för denna studies 

formulerade syfte.  

 

Kvalitativa intervjuer är flexibla i sin form (Bryman & Bell 2013), vilket ansågs vara en 

passande metod för denna studies syfte. Vid semistrukturerade intervjuer kan forskarna även 

variera frågornas ordningsföljd samt att det finns utrymme för att ställa följdfrågor (Bryman & 

Bell 2013). Tack vare denna flexibla struktur har samtal kunnat hållas med respondenterna för 

att skapa en grundläggande förståelse för deras kontext, samt deras upplevelser av ansvars-

tagande. Bryman och Bell (2013) menar att tonvikten bör ligga på respondentens upplevelser 

och erfarenheter, samt dess uppfattning och förståelse av frågorna. Problemet med kvalitativa 

intervjuer är att det varierar hur lång tid dessa tar att genomföra. Det är dessutom en väldigt 

tidskrävande process att transkribera intervjuerna efter intervjutillfället (Bryman & Bell 2013). 

Detta var något som togs i beaktning vid valet av metod men kvalitativa intervjuer ansågs ändå 

vara det bästa sättet för att uppfylla studiens syfte. Studien utgick från de nio respondenter som 

fanns tillgängliga vid studiens tidpunkt, och dessa intervjuer genomfördes noggrant och 

grundligt för att på så vis säkerställa kvaliteten i det empiriska material som samlats in.  

 

Den abduktiva ansatsen har fungerat som ett hjälpmedel för att skapa en bättre förståelse för 

hur offentliga chefer utkrävs på ansvarstagande och hur den undersökta organisationen internt 

har hanterat krav på ansvarstagande. Dessutom är förhoppningen med den abduktiva ansatsen 

att denna studie har bidragit till en ökad förståelse om hur offentliga organisationer internt kan 

hantera krav på ansvarstagande samt eventuellt bilda nya teorier som kan hjälpa offentliga 

organisationer kring ansvarstagande och hanteringen av krav på ansvarstagande.  

 

Enligt Bryman och Bell (2015) är generiskt ändamålsenligt urval ett icke-sannolikhetsurval och 

detta var ett bra val för denna studie eftersom det utgicks från vissa kriterier för att fastställa 

vilken organisation som skulle studeras. Dessa kriterier var att det skulle vara en offentlig 

organisation och att organisationen hade minst åtta tillgängliga chefer att studera. Valet av just 

åtta chefer som minimum var för att få ett större perspektiv och därmed bidra till en större 

tillförlitlighet. Vidare blev valet av respondenter i denna organisation naturligt eftersom dessa 

var de som fanns tillgängliga vid studiens genomförande. Vidare för att anonymisera inter-

vjuerna har det upprättats en kodbok och respondenterna har kodats. Kodningen gjordes genom 

lottning och därmed finns inget samband mellan de kodade mellanchefernas och 

enhetschefernas nummer. Dessutom nämns inte den högre chefen vid dennes verkliga titel. 

Detta har gjorts för att ta hänsyn till den etiska aspekten kring konfidentialitets- och 

anonymitetskravet (Bryman & Bell 2013).  

 

Vi upplever att den tidsram som funnits har varit tillräcklig för att undersöka och genomföra 

det antal intervjuer som behövdes för att uppnå studiens syfte. Antalet respondenter var 

begränsat i och med att det inte fanns fler chefer tillgängliga i organisationen men vi upplever 

att antalet respondenter som undersöktes var tillräckligt. Detta för att fler respondenter hade 

inneburit att tiden för intervjuandet, transkribering och analys hade överskridit tidsramen för 

studien. Vidare är vi medvetna om att studien endast har undersökt hur det ser ut i en 

organisation vilket innebär att resultaten inte kan generaliseras. Detta eftersom studien tillämpar 

en fallstudiedesign där enbart ett fall studeras (Bryman & Bell 2013). 
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3 Teoretisk referensram 
 

Vi har nu formulerat ett syfte som handlar om att bidra till en förståelse för ansvarstagande i 

offentlig sektor. Därav är det viktigt att kunna redogöra för de fenomen vi berör i vår studie 

som i sin tur kommer hjälpa oss i vår analys. I följande kapitel presenteras studiens teoretiska 

referensram. Kapitlet kommer att behandla och klargöra centrala teorier och begrepp för att få 

en vetenskaplig grund. Vidare utgör också den teoretiska referensramen ett underlag för 

uppsatsens intervjuguide och även den kommande analysen. Först görs en genomgång av 

styrning i offentlig sektor för att förstå vart ansvarstagande kommer ifrån. Därefter görs en 

redogörelse av ansvarstagande, ansvarsförhållanden och hantering av ansvarstagande. Sedan 

redogörs det för mellanchefer och fördelen med dessa samt hinder som kan uppkomma i rollen 

som mellanchef.  

 

3.1 Styrning i offentlig sektor 

 

Under 1990-talet befann sig den offentliga sektorn i en livligare miljö än den tidigare gjort och 

började ta efter miljön i den privata sektorn. Bland annat var effektivitet, regler och innovation 

sådant som förändrades under denna tid (Schartau 1993). Vidare menar Haglund, Andersson 

och Cinadler (1993) att många organisationer inom offentlig sektor gått från budgetinriktad 

redovisning till en mer resultatinriktad redovisning. Offentliga organisationer har enligt 

Hasselbladh (1992) även försökt att sammanföra samtliga delar i offentliga organisationer så 

att ekonomi inte blir en separat del. Detta för att förbättra den inre effektiviteten och genom 

styrning uppnå bättre fördelning av resurser för att på så sätt även kunna förbättra den yttre 

effektiviteten.  

 

Resultatstyrning har enligt Merchant och Van der Stede (2012) blivit en allt vanligare styrform 

inom den offentliga sektorn. Detta eftersom även chefer i icke-vinstdrivande företag följer upp 

ekonomiska termer och använder redovisningsmått för att styra sina anställda i önskad riktning. 

Resultatmått kan även hjälpa en organisation att utvärdera dess strategier, organisationsenheter 

och anställda. Genom detta kan resultatmått hjälpa organisationen att överväga att byta ut några 

av dessa delar om de inte möter förväntningarna. En annan fördel med resultatstyrning är att 

denna styrning förutom på chefsnivå också kan användas längre ner i hierarkin.  

 

Pay-for-performance är ett vanligt exempel på resultatstyrning. Detta innebär att en organi-

sation styr de anställda genom resultat. Goda genererade resultat innebär då att de anställda 

belönas. Resultatstyrning kan ses som en indirekt styrform då cheferna inte inriktar sig på hur 

de anställda agerar utan att de anställda själva står för konsekvenserna av sitt eget agerande. 

Resultatstyrning kan på så vis inspirera anställda att både utveckla och upptäcka egna förmågor 

som kan leda till att de får nya arbetsuppgifter. Genom detta kan en organisation undvika 

problem med motivation och lindra en potentiell brist på ledning (Merchant & Van der Stede 

2012). 

 

En form av resultatstyrning är den så kallade finansiella resultatstyrningen. Detta innebär att 

resultaten är definierade i monetära termer där de vanligen uttrycks i intäkter, kostnader eller 

avkastning. Finansiell resultatstyrning är en vanlig form av styrning som används högre upp i 

hierarkin. Sådan styrning används för att styra de anställdas beteende och mäta prestation. 

Genom detta behöver organisationen inte fördjupa sig i detaljer i varje operationellt initiativ, 

utan organisationen kan istället enkelt utläsa och utvärdera resultaten av dessa. Vidare finns 
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oftast finansiella resultatstyrningsmått redan i organisationer eftersom de innehar rutiner för att 

förbereda och lämna redovisningsinformation till intressenter. På så vis blir kostanden för 

organisationer att implementera finansiell resultatstyrning relativt låg (Merchant & Van der 

Stede 2012).  

 

Resultatstyrning innebär på så vis att de anställda styrs genom att de hålls ansvariga för sitt eget 

agerande (Merchant & Van der Stede 2012). Vidare menar Roberts och Scapens (1985) att 

redovisningsmetoder inkluderar kommunikation kring värderingar, det ideala förväntade 

uppträdandet och vad som är acceptabelt. Genom detta institutionaliseras begreppet ansvars-

tagande genom utövandet av redovisning och kan på så vis hålla människor ansvariga för sina 

handlingar. Dubnick (2005) menar att ansvarstagande rymmer frågan om vem som kan hållas 

ansvarig.  

 

Genom resultatstyrning hålls de anställda ansvariga för sitt agerande och sina handlingar. Likt 

Dubnick (2005) beskriver ovan rymmer ansvarstagande frågan om vem som kan hållas ansvarig 

och Hood (2010) menar också att ansvarstagande kan förklaras som en skyldighet för en 

organisation eller en anställd att ansvara för det sätt som de handlar på. Ett flertal författare 

påpekar dock att begreppet ansvarstagande är komplext (Romzek 2000; Sinclair 1995) och 

därmed krävs en striktare förklaring av innebörden av ansvarstagande. Då resultatstyrning 

mynnar ut i att anställda hålls ansvariga för sina handlingar och på så sätt leder in på 

ansvarstagande är det av vikt att undersöka vad begreppet ansvarstagande innebär.  Genom 

detta kommer nästa avsnitt behandla begreppet ansvarstagande för att få en klarare bild av vad 

det innebär.  

 

3.2 Att förstå ansvarstagande 

 

Ansvarstagande kan ha olika betydelser för offentliga chefer (Schillemans 2015), och på så sätt 

kan en förvirring och problematik kring begreppet uppstå (Mordaunt 2006). Dessutom är 

begreppet ansvarstagande, som sagt ovan, något som är komplext och därmed behöver det redas 

ut vad det innebär.  

 

Roberts och Scapens (1985) förklarar att ansvarstagande omfattar ett invecklat system med en 

moralisk sida med rättigheter och skyldigheter. Författarna menar dock att den bredaste 

förklaringen till ansvarstagande hänvisar till en beteendeaspekt, vilket innebär att den anställda 

har ansvar för sitt uppträdande och agerande på arbetsplatsen. Dessutom menar Cohen (2004) 

att chefer ofta kopplar begreppet ansvarstagande till ansvar och genom detta kopplas ansvar 

ihop med de anställdas arbetsbeskrivningar. Genom detta grundar sig ansvarstagandet i att ta 

ansvar (Keay & Loughrey 2015). Vidare menar även Roberts och Scapens (1985) att den 

upplevda skyldigheten att kunna förklara eller försvara sitt uppträdande är en del av 

ansvarstagandet. Ansvarstagande grundar sig därmed också i att de ansvariga delar information 

med dem de är ansvariga inför. Ansvarstagande kan alltså enligt Hood (2010) i stort sett 

förklaras som en skyldighet för en individ eller en organisation att ansvara för det sätt som de 

handlar på samt det sätt som de sköter verksamheten.  

 

Ansvarstagande kan även relateras till maktdelegering, från intressenter utanför organisationen 

till företagets chefer. Detta har mynnat ut i en diskussion kring vem som är ansvarig inför vem, 

både inom organisationen men även utanför. Ett resultat av detta är att en åtskillnad mellan 

internt och externt ansvarstagande görs (Almquist et al. 2013). Det externa innebär att externa 
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parter håller offentliga makthavare till svars, och det interna ansvarstagandet används inom 

organisationen (Cleary, Molyneux & Gilson 2013). 

 

Ansvarstagande grundar sig alltså i att ta ansvar och hänvisar till att de anställda i en organi-

sation är ansvariga för sitt eget agerande. Därmed kan ansvarstagande förklaras som en 

skyldighet att ansvara för det egna handlandet. Schillemans (2015) menar dock att ansvars-

tagande bäst kan förklaras med hjälp av olika ansvarsförhållanden, vilka håller chefer ansvariga 

mot skilda parter. Detta leder in på nästa avsnitt vilket behandlar ansvarsförhållanden som 

offentliga chefer handskas med.  

 

3.2.1 Ansvarsförhållanden 

 

Alla offentliga chefer omges av olika förväntningar och ansvarsförhållanden. Dessa förvänt-

ningar och ansvarsförhållanden fungerar som krav från olika intressenter på de offentliga 

cheferna och gör att de kan hålla de offentliga cheferna ansvariga (Page 2006). Enligt 

Schillemans (2015) kan ansvarsförhållanden se olika ut för olika sektorer och organisationer. 

Även styrkan av olika länkar mellan ansvarsförhållandena kan variera (Page 2006; Schillemans 

2015). Det kan dock vara svårt att skilja mellan olika ansvarsförhållanden i praktiken. Detta 

eftersom en och samma intressent kan hålla en chef ansvarig genom skilda relationer och 

fastställa flera olika förväntningar på chefens prestation (Page 2006).  

 

Ansvarsförhållanden som offentliga chefer handskas med är enligt Page (2006) hierarkiskt-, 

juridiskt-, politiskt-, professionellt- och marknadsansvarstagande.  

 

Hierarkiskt ansvarstagande, hierarchical accountability, innebär en skyldighet att följa 

åläggande från överordnad. Högre upp i organisationen konstrueras dels regler för att utföra 

organisatoriska uppgifter och dels sätts det upp prestationsmål. Sedan övervakar dessa 

överordnade både chefer och personal längre ner i organisationen. Detta för att på så sätt 

säkerställa att målen nås och regler följs. Överordnade kan också belöna med exempelvis beröm 

eller bonusar för den som följer åläggande eller uppnår målen, och straffa med exempelvis skam 

eller disciplinära åtgärder för den som inte gör det (Page 2006).  

 

Den andra typen av ansvarsförhållanden är juridiskt ansvarstagande, legal accountability, 

vilken omfattar förvaltnings- och avtalsförpliktelser som uppstår genom lagstiftning. Ofta 

innebär dessa uppdrag rapportering av fördelningen och användningen av offentliga resurser. 

Om dessa förpliktelser inte följs av chefer och medarbetare i organisationen kan de leda till 

rättsliga åtgärder (Page 2006).  

 

Politiskt ansvarstagande, political accountability, är den tredje typen av ansvarsförhållanden 

som offentliga chefer handskas med. Politiskt ansvarstagande innebär att olika komponenter så 

som kunder, organiserade intressentgrupper, media och allmänheten kan påverka organi-

sationens beteende. Dessa komponenter kan genom sin röst hålla en chef eller en organisation 

ansvarig och även väcka förslag om hur chefen eller medarbetarna ska hantera deras intressen 

(Page 2006).  

 

Professionellt ansvarstagande, professional accountability, vilken är den fjärde typen av 

ansvarsförhållanden, baseras på utbildningsnormer och informella normer som finns inom det 

område som organisationen verkar i. Detta innebär vanligen nödvändiga professionella licenser, 

akademisk examen eller annat intyg på yrkesmässig utveckling. Sådana visar på att individerna 
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eller organisationen har rätt kompetens. Informella normer innebär ömsesidiga förväntningar 

om hur prestationer utvecklas i det dagliga arbetet. Standarder för utbildning eller normer kan 

på så vis antingen komplettera eller till och med ersätta juridisk tillsyn eller hierarkisk 

övervakning. Det innebär i sin tur större handlingsfrihet åt personal och chefer (Page 2006).  

 

Det femte ansvarsförhållandet som offentliga chefer handskas med är marknadsansvarstagande, 

market accountability. Offentliga chefer och personal som tillhandahåller tjänster åt allmän-

heten eller till andra organisationer måste ta hänsyn till konkurrensen på marknaden. Detta 

eftersom konkurrensen tvingar offentliga organisationer att erbjuda tjänster som når upp till 

standarden på marknaden (Page 2006).  

 

Som nämns ovan arbetar offentliga chefer med flera ansvarsförhållanden där de är ansvariga 

inför stora delar av både interna och externa parter. På så sätt utgör ansvarstagande en viktig 

del av dessa chefers arbete (Page 2006; Schillemans 2015). Schillemans (2015) menar också 

att offentliga chefer påverkar ett stort antal människor och organisationer, samtidigt som de 

utnyttjar offentliga medel, och därmed är dessa verksamma i ett samhällsenligt sammanhang. 

Genom detta utgör ansvarstagande en viktig del av dessa chefers arbetsbeskrivningar 

(Mabillard & Zumofen 2016; Schillemans 2015).  

 

Dessutom skiljer dessa ansvarsförhållanden enligt Schillemans (2015) mellan tre faser: 

informationsfasen, diskussionsfasen och konsekvensfasen, vilka håller de offentliga cheferna 

ansvariga på olika sätt. Informationsfasen innebär ett tillhandahållande av information om 

prestanda, processer, tjänster och handlingar eller uteblivna handlingar. Författaren menar att 

sådan information vanligen tillhandahålls då incidenter eller misslyckanden har inträffat. Denna 

information innehåller detaljerade förklaringar och motiveringar för vad som skett. Vid eko-

nomiskt ansvar kan offentliga chefer hållas ansvariga genom policyer för budgetering. Vid 

socialt ansvarstagande kan de istället hållas ansvariga för att lämna information om samhälls-

effekter. Den tillhandahållna informationen kan sedan enligt författaren användas som en grund 

för att ställa ytterligare frågor och även för att söka mer information. Detta utgör på så sätt 

diskussionsfasen. Den sista fasen, konsekvensfasen, innebär att olika parter bedömer hand-

lingarna. Parterna kan välja att antingen att ge positiva eller negativa konsekvenser till den som 

anses ansvarig (Schillemans 2015).  

 

Offentliga chefer är alltså ansvariga inför ett flertal parter där de måste hantera olika krav på 

ansvarstagande och krav på olika beteenden. Schillemans (2015) menar att kraven på 

ansvarstagande har ökat och i och med detta tar det upp mycket tid av offentliga chefers arbete. 

Ökat krav menar författaren leder till bland annat en stor administrativ börda eftersom cheferna 

utkrävs på allt mer detaljerad information. Detta leder in på nästa avsnitt som behandlar hur 

offentliga chefer hanterar ansvarstagande.  

 

3.2.2 Hantera ansvarstagande 

 

Schillemans (2015) menar att det ofta är en balansgång för offentliga chefer att hantera 

ansvarstagande. Författaren menar att omfattningen av ansvarstagande kan bli för mycket för 

de offentliga cheferna att hantera. Därav måste chefen i fråga kunna parera mellan prioriteringar 

och sunda bedömningar. Vidare för att offentliga chefer ska kunna hantera ansvarstagande är 

det av vikt att cheferna tar ansvar för tydliga val som måste kommuniceras ut i organisationen 

på ett transparent och bestämt sätt. Författaren menar dessutom att skyldigheten att ta ansvar 

inte enbart fungerar som en formell skyldighet utan att det även fungerar som en personlig 
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skyldighet. Därmed är det av vikt att vara ärlig och öppen samt att lita på det egna omdömet. 

Förutom att vara öppen menar författaren att offentliga chefer också bör agera ansikte mot 

ansikte istället för att informera parter skriftligen.  

 

Ansvarsområdena som de offentliga cheferna ansvarar för samverkar ändå relativt ofta och är 

därmed inte helt åtskilda. Detta innebär att ansvarsområdena många gånger kräver liknande 

förbättringar och det kan därmed vara en idé att kombinera olika ansvarstaganden med varandra 

då möjligheten finns. Genom att kombinera olika informationskrav med olika processer för 

ansvarstagande kan en del av pressen på kravet på ansvarstagandet undvikas (Schillemans 

2015). Dessutom förklarar Schillemans (2015) att offentliga chefer bör investera i admi-

nistrativt stöd i form av människor och resurser för att hantera krav på tillhandahållande av 

information.  

 

Hagström (1990) menar att i stora organisationer inkluderas ofta flera olika funktioner med ett 

stort antal medarbetare inom varje funktion. Beroende på arbetsbelastning samt den arbets-

fördelning som råder i organisationen kan det vara passande att dela ledningsfunktionerna på 

flera individer i verksamheten. Författaren förklarar att det exempelvis kan göras genom att 

införa en funktion i form av administrativ hjälp. Även Weick (1983) menar att vid komplicerade 

verksamheter kan det underlätta att delegera ansvar till olika individer. På så vis förenklas 

många uppgifter, och varje del av uppgiften blir lättare att genomföra. Merchant och Van der 

Stede (2012) menar också att det är viktigt att fundera kring decentralisering av besluts-

rättigheter eftersom det är av vikt då de anställda önskas styras genom att de hålls ansvariga för 

sina handlingar.  

 

För att hantera krav på ansvarstagande krävs det att offentliga chefer kan prioritera och öppet 

kommunicera med samtliga parter. Likt Schillemans (2015) förklarar, bör offentliga chefer 

investera i administrativt stöd i form av människor och resurser, förklarar också Weick (1983) 

att det kan vara en idé att delegera ansvar till fler individer för att på så sätt hantera ansvars-

tagandet. Detta leder in på nästa avsnitt som behandlar mellanchefer eftersom Larsson (2008) 

förklarar att mellanchefer får ett allt större ansvar.  

 

3.3 Mellanchefer 

 

I grund och botten handlar ansvarstagande om att ta ansvar och stå för konsekvenserna för det 

egna agerandet. Som sagt ovan kan det vara ett alternativ att delegera ansvar för att på så sätt 

underlätta för de offentliga cheferna i ett försök att hantera krav på ansvarstagande som kan bli 

för mycket för chefer. Drakenberg (1997) förklarar även att mellanchefer bär ett stort ansvar i 

en organisation som egentligen inte syns och därmed är dennes roll intressant. Vem som 

betraktas som mellanchef varierar dock mellan organisationer (Larsson 2008). Larsson (2008) 

förklarar att det är positionen i hierarkin i organisationen som avgör om chefen har en mellan-

chefsroll eller inte. Mintzberg (1989) förklarar dessutom att en mellanchef innehar en position 

mellan den strategiska ledningen och den operativa nivån. Mellanchefer kan medföra fördelar 

(Carlström 2012), dock menar Israel (1990) att det också kan uppstå hinder för en mellanchef. 

Detta avsnitt kommer därigenom att behandla mellanchefer och fördelen med dessa samt de 

hinder som kan uppkomma för mellanchefer.  
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3.3.1 Fördel med mellanchefer 

 

Hagström (1990) förklarar att offentliga chefer måste ha kunskap om de underordnades 

reaktioner vid beslut i styrningen. Därigenom menar författaren att det är av vikt att relationer 

och kommunikation fungerar bra mellan parter i organisationen. Dessutom menar författaren 

att detta är avgörande och bygger en grund för att de anställda i organisationen vill, kan och 

förstår. Hagström (1990) menar också att underställda känner sig mer tillfreds och arbetsamma 

när deras chef har kunskap kring deras arbete samt de reaktioner som kan uppstå i vissa 

situationer.  

 

Som sagt ovan kan det följaktligen vara ett alternativ att fördela ansvar på fler individer vid 

stora och komplicerade organisationer (Hagström 1990; Weick 1983). Hagström (1990) 

förklarar också likt ovan att underställda påverkas av att deras chef vet hur deras arbete fungerar 

och hur de reagerar i vissa situationer. Carlström (2012) menar att mellanchefer ofta har mer 

kunskap kring den operativa kärnan än vad högre chefer har. Detta för att mellancheferna ofta 

har en professionell bakgrund inom området och genom detta har de bättre förståelse för både 

de anställda och de anställdas arbete. Mellanchefen kan på så sätt lättare översätta information 

från den operativa kärnan till de högre nivåerna i hierarkin. Mellanchefen bär på så sätt enligt 

Carlström (2012) ett stort ansvar att driva organisationen framåt. Drakenberg (1997) menar 

också att mellanchefers roll på så sätt har förändrats från att vara ett redskap som ledningen 

använder sig av vid praktiskt arbete i organisationen till att vara verksamhetens motor.  

 

Sirisetti (2011) förklarar att det i offentlig sektor är av vikt att utbilda och utveckla kompetensen 

hos blivande chefer. Detta eftersom offentliga organisationer traditionellt sett fokuserar på att 

utbilda och forma chefer för att kunna agera i en arbetsmiljö där de är strikt styrda av specifika 

miljöer och tillvägagångssätt. Dessutom menar Henning (2000) att det i offentliga organi-

sationer krävs skickliga ledare som vet hur resurserna ska fördelas samt hur de ska utnyttja det 

ledarkskapsutrymme som de tilldelas. Carlström (2012) menar att mellanchefer ofta kommer 

nedifrån i organisationen och därmed har de stor kunskap sedan innan om hur organisationen 

fungerar.   

 

Genom att de anställda lättare styrs då deras chef har kunskap kring deras arbete så har mellan-

chefer fått en större roll i organisationer eftersom dessa ofta kommer nedifrån i organisationen. 

Det är dock inte alltid lätt att införa mellanchefer eftersom det kan uppstå olika problem för 

mellanchefen i dennes roll. Nästa avsnitt kommer därför att behandla olika hinder som kan 

uppstå i rollen som mellanchef.  

 

3.3.2 Hinder och utmaningar för mellanchefer 

 

För att kunna förstå mellanchefen och dennes roll i organisationen är det av vikt att se på de 

hinder som mellanchefen kan bemöta (Drakenberg 1997). En generell bild är att organisationer 

på senare tid blivit plattare, vilket innebär att mellanchefer får allt mer ansvar över större 

områden (Larsson 2008). En mellanchef kan ha ett spritt ansvar med många olika uppgifter. 

Dessa uppgifter kan exempelvis vara att uppnå målen genom användning av strategier, under-

lätta förändring, skapa en effektiv arbetsmiljö, försäkra att verksamheten fungerar på ett felfritt 

sätt och skapa bra arbetsteam samt motivera de underordnade (Zhang, Tsui, Song, Li & Jia 

2008). Detta har på så vis resulterat i högre arbetsbelastning för mellanchefer (Larsson 2008).  
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Enligt Larsson (2008) kan det uppstå problem i relationen mellan mellanchefen och dess 

överordnade. Dessutom är det en stor utmaning att urskilja vilka beslut som bör tas av ledningen 

och vilka beslut som kan delegeras nedåt i kedjan, exempelvis till mellanchefer (Guggenberger 

& Rohlfing-Bastian 2015). En begränsad auktoritet och befogenhet leder till att mellanchefen 

ställs inför utmaningar när dess ansvar inte räcker till (Drakenberg 1997; Schartau 1993). 

Mellanchefen löper också större risk att fatta felaktiga beslut då organisationen inte främjar 

öppenhet eller möjligheten för anställda att dela sina kunskaper med varandra (Torres, Drago 

& Aqueveque 2015). Det är därmed enligt Torres, Drago och Aqueveque (2015) oerhört viktigt 

med en transparent organisation för att undvika organisatoriskt misslyckande.  

 

Enligt Israel (1990) är olika hinder som kan uppstå för mellanchefen så pass vanliga att de tas 

för givet. Författaren menar dock att det är av vikt att uppmärksamma dessa hinder eftersom de 

utgör en väsentlig del för att förstå helheten. Israel (1990) belyser fem olika hinder vilka 

mellanchefer kan stöta på i sina roller. Det första hindret utgörs av den fysiska världens struktur 

och vårt genetiska arv. Hinder två utgörs av samhället, vilket ses som ett system och en process. 

Detta innebär att vi föds in i ett befintligt socialt system som kännetecknas av bland annat 

maktrelationer, könsroller, lagar och traditioner. Det tredje hindret omfattar hinder som ställs 

upp av organisationens struktur. Organisationens hierarkiska struktur kan hämma medarbetar-

nas egna önskade handlingar och tvinga individen att agera i motsatt riktning. Dessutom kan 

organisationens normer och regler begränsa individen. Hinder fyra består av hur människor 

förhåller sig till varandra och hur de agerar gentemot varandra. Detta hinder omfattar formella 

regler och bestämda roller samt kommunikationsprocessen. Det femte och sista hindret utgörs 

av hinder som individen sätter upp för sig själv. Det kan bero på osäkerhet eller bristande tillit 

till sig själv och den kapacitet individen besitter. Det kan också handla om rädsla. Vidare menar 

Drakenberg (1997) att om mellanchefen själv analyserar situationen eller tar hjälp av någon 

utomstående skulle många av dessa hinder kunna övervinnas. Strukturering är ett verktyg som 

är till stor hjälp när det handlar om att skapa förståelse för en viss situation. Genom strukturering 

kan mellanchefen hitta balans i sin roll, och kunskap kring att parera krav från omvärlden med 

den kapacitet mellanchefen besitter.  

 

Som Mintzberg (1989) förklarar, som sagt ovan, så befinner sig en mellanchef i mitten av den 

operativa nivån och den strategiska ledningen. Drakenberg (1997) förklarar även att mellan-

chefen slits mellan krav både ovanifrån, horisontellt och nedifrån och det framställs därmed 

som att mellanchefer sällan kan vara alla till lags (Carlström 2012; Drakenberg 1997; Larsson 

2008). Mellanchefen tenderar därför att klämmas i mitten av alla önskemål och krav som ska 

uppfyllas (Drakenberg 1997; Larsson 2008). Samtidigt fungerar även mellanchefer enligt 

Larsson (2008) som ett slags kitt och håller ihop organisationen. Belasen och Belasen (2016) 

menar att i rollen som mellanchef uppstår det situationer där denne måste gå in och medla samt 

integrera med de anställda.  

 

Fortsättningsvis är ledarskapet enligt Lindgren (2012) komplext och att gå in i en roll som ledare 

kan vara komplext. Författaren menar på så vis att bli bekräftad som ledare av medarbetarna i 

organisationen är den enkla biten. Den svårare biten handlar om det inre ledarskapet där ledaren 

själv måste acceptera sin roll som chef och växa in i rollen. Larsson (2008) menar att det kan 

vara kritiskt speciellt för en mellanchef om denne vågar utöva sitt ledarskap eller inte. Det vill 

säga om denne vågar visa sig som en ledare och visa att denne har autonomi. Författaren menar 

att det är en viktig faktor att mellanchefen vågar utöva sitt ledarskap så att denne kan översätta 

och i praktiken kunna omsätta de visioner som ledningen sätter upp. Zhang et al. (2008) menar 

att för att mellanchefen ska kunna göra detta är det av vikt att det finns ett ömsesidigt förtroende 

mellan arbetsgivaren och mellanchefen. Författarna förklarar att för att ett sådant ömsesidigt 
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förtroende ska uppstå krävs det ett stort fokus på förhållandet mellan arbetstagaren och 

organisationen samt att det krävs ett stort fokus på utsträckningen av stöd och support som 

mellancheferna får från de överordnade cheferna. 

 

Förutom dessa olika hinder och utmaningar som kan uppstå i rollen som mellanchef upp-

kommer också olika förväntningar på mellanchefen. Det uppstår dock även förväntningar på 

offentliga chefer i helhet och inte enbart på mellanchefer. Nästa avsnitt behandlar således för-

väntningar.  

 

3.3.3 Förväntningar 

 

Enligt Schillemans (2015) uppstår mängder av förväntningar på offentliga chefer. Författaren 

menar att dessa chefer tvingas att hantera och balansera både formella och informella för-

väntningar. Enligt Hagström (1990) kan beteende som uppstår som ett resultat av förväntningar 

förklaras med hjälp av rollteorin. Rollteorin grundas dels på de förväntningar som andra i 

organisationen har på en och dels på begreppet position. Med begreppet position menas det 

vilken position medarbetaren har i den hierarkiska strukturen som finns i organisationen. 

Förväntningarna som finns på en chef kan enligt Hagström (1990) komma från flera olika håll, 

alltså ovanifrån, underifrån och från de som befinner sig på samma nivå. Utöver dessa 

förväntningar som kommer från olika parter har också chefen ofta krav och förhoppningar på 

sig själv.  

 

Vidare förklarar Drakenberg (1997) liknande att mellanchefens agerande kan delas upp i tre 

olika kategorier: föreskrivet-, förväntat- och aktuellt ledarbeteende. Föreskrivet ledarbeteende 

innebär det beteende som organisationens ledning förväntar sig av mellanchefen. Det för-

väntade ledarbeteendet handlar om vad de anställda förväntar sig av sin chef på arbetsplatsen. 

Detta baseras på de normer och värderingar som råder i organisationen. Det aktuella ledar-

beteendet är däremot baserat på ledaren själv och dennes kompetens, egenskaper och 

erfarenheter kring ledarskap. Denna typ av ledarbeteende behandlar alltså ledaren som en 

individ, och tar även hänsyn till ledarens personliga egenskaper och strategier. Enligt Carlström 

(2012) formas en mellanchefs attityd, beteende och förväntningar av personliga erfarenheter, 

kulturella normer och socialisering. Dessa egenskaper används vid medlingen mellan högsta 

ledningen och personalen. Vidare finns det olika egenskaper som är positiva för en ledare att 

besitta för att kunna bedriva ett framgångsrikt ledarskap, speciellt i svåra situationer. Exempel 

på dessa är att ledaren ska lyssna på grupper inom organisationen och deras problem samt att 

ledaren ska ha självförtroende och modet att agera (Henning 2000). 

 

3.4 Analysramverk  

 

Den teoretiska referensramen börjar med att presentera styrning i den offentliga sektorn, vilken 

har övergått till resultatstyrning. Resultatstyrning ses som en indirekt styrform eftersom den 

håller de anställda ansvariga för sina handlingar då de anställda får stå för konsekvenserna av 

det egna agerandet. Detta avsnitt mynnar på så sätt ut i ansvarstagande.  

 

Under avsnitt 3.2 Att förstå ansvarstagande förklaras innebörden av ansvarstagande, där det 

framkommer att det i stort sett förklaras som en skyldighet för en individ eller en organisation 

att ansvara för det sätt som de handlar på samt det sätt som de sköter verksamheten. Dessutom 
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kopplas det ihop med ordet ansvar, vilket i sin tur kopplas ihop med chefers arbets-

beskrivningar. En del menar att ansvarstagande lättast kan förklaras med hjälp av 

ansvarsförhållanden vilka håller de offentliga cheferna ansvariga. De olika ansvarsförhållanden 

som offentliga chefer kan handskas med är hierarkiskt-, juridiskt-, politiskt-, professionellt- och 

marknadsansvarstagande. Dessa ansvarsförhållanden kan hålla cheferna ansvariga genom tre 

olika faser: informationsfasen, diskussionsfasen och konsekvensfasen. Detta mynnar på så sätt 

ut i hur offentliga chefer kan hantera ansvarstagande eftersom dessa måste parera mellan olika 

prioriteringar och sunda bedömningar. Beroende på den arbetsfördelning och den arbets-

belastning detta innebär kan det vara lämpligt att dela ansvaret på fler individer.  

 

I del tre i den teoretiska referensramen framkommer det att det är viktigt att de offentliga 

cheferna har kunskap kring underordnades reaktioner vid beslut i styrningen. Detta leder in på 

mellanchefer eftersom mellanchefer ofta har stor kunskap kring arbetet på den operativa nivån 

då dessa ofta kommer nedifrån i organisationen. På så sätt utgör mellanchefens roll en viktig 

del i styrningen. Det kan dock uppstå hinder och utmaningar i rollen som mellanchef. Mellan-

chefer får ofta bära ett stort ansvar och har ofta även ett spritt ansvar. Problem som kan uppstå 

är bland annat att de tilldelas en begränsad auktoritet och befogenhet samt att de kan hamna i 

mitten när de ska medla mellan olika parter. Dessutom kan det uppstå hinder i mellanchefens 

roll som utgörs av allt ifrån den fysiska världens struktur till hinder som individen sätter upp 

för sig själv. Förutom dessa hinder och utmaningar uppstår även förväntningar på både mellan-

chefen och offentliga chefer som dessa måste parera mellan. 

 

Teorin har legat till grund för de semistrukturerade intervjuerna. Presentationen av empirin har 

dock kategoriserats efter andra områden än de som tas upp i teorin. Detta för att erhålla en 

lämpligare struktur eftersom respondenterna diskuterade liknande ämnen under olika områden. 

Inför analysen skapade vi teman som mer stämmer överens med kategoriseringen i teori-

avsnittet. Detta har gjorts för att lättare koppla empirin till teorin i analysen. De teman vi har 

kategoriserat efter är följande: 

 

▪ Styrning i offentlig sektor 

▪ Att förstå ansvarstagande 

▪ Mellanchefer 

 

Teorin har dessutom legat till grund för att analysera det insamlade datamaterialet. Med hjälp 

av teorin kommer vi att i kapitel fem analysera hur cheferna utkrävs på ansvarstagande och 

dessutom hur organisationen internt hanterar krav på ansvarstagande. Genom den insamlade 

teorin om mellanchefer kommer vi att kunna problematisera införandet av mellanchefer för att 

se om det är ett lämpligt alternativ att införa mellanchefer för att hantera krav på ansvars-

tagande.   
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4 Empiri 
 

I följande kapitel kommer studiens empiri att presenteras, alltså det kvalitativa datamaterial som 

samlats in genom de semistrukturerade intervjuerna. Detta kapitel kommer att utgöra grunden 

för kommande kapitel, vilka är analys och slutsats. Intervjusvaren har delats in i olika kategorier 

där respondenternas svar presenteras i turordning. Detta för att göra det lätt att jämföra respon-

denternas svar kring ett specifikt område.  

 

I detta kapitel återfinns liknande rubriker för de olika chefsnivåerna, dock inte exakt samma 

rubriker. Detta eftersom mellancheferna inte på samma sätt kan svara på vad som ytterligare 

hade kunnat förbättra hanteringen av krav på ansvarstagande då dessa inte har arbetat som 

chefer i organisationen lika länge som enhetscheferna.  

 

I samtycke med den undersökta enheten vid Jönköpings kommun har vi kodat respondenterna 

för att hålla dessa anonyma, och denna kodning har skett genom lottning. Vi har genomfört en 

intervju med en högre chef för att få bakgrunden till hur de löste problemet med den alltför 

höga arbetsbelastningen på enhetscheferna som uppstod på grund av ökat ansvar. Enheten löste 

detta genom att införa mellanchefer i samtliga team och genom detta fick vi kontakt med 

enhetschefer och mellanchefer i organisationen. Vi nämner inte den högre chefen vid dennes 

verkliga titel för att ta hänsyn till den etiska aspekten kring anonymitets- och 

konfidentialitetskravet. Respondenterna har fått kodnamnen enhetschef 1 (E1), enhetschef 2 

(E2), osv. samt mellanchef 1 (M1), mellanchef 2 (M2) osv. Då dessa kodnamn lottats fram 

innebär detta alltså att enhetschef 1 och mellanchef 1 inte nödvändigtvis arbetar i samma team. 

Det finns således alltså inga samband mellan enhetschefens och mellanchefens siffra eftersom 

detta är slumpmässigt valt, och det finns ingen inbördes ordning vi följt.  

 

4.1 Presentation av bakgrundsinformation 

 

Bakgrundsinformationen som kommer att presenteras under detta avsnitt har baserats på den 

intervju som genomförts med den högre chefen.  

 

Vi fick berättat för oss att det för några år sedan ägde rum en omorganisering i organisationen. 

Den nya enheten som uppkom under omorganiseringen delades in i olika team vilka blev 

tvärfunktionella. Detta eftersom det upplevdes att detta var det bästa alternativet för 

organisationen. I varje team tillsattes en enhetschef och ambitionen var att varje enhetschef 

skulle ha cirka 30 medarbetare under sig. Den högre chefen menar dock att detta inte blev fallet, 

utan snittet blev högre. Detta ledde till att enhetscheferna i den undersökta enheten fick för 

mycket ansvar och deras arbetsmiljö blev orimlig. Efter en diskussion om hur enheten skulle 

agera för att underlätta för enhetscheferna valde de att öka det administrativa stödet från 25% 

till 50% i varje team. Enligt den högre chefen var detta inte nog eftersom de ville delegera mer 

kvalificerade arbetsuppgifter från enhetschefen och de insåg att de behövde stötta upp i 

chefsledet. 

 

Det var på tal om att ändra om hela strukturen för enheten och splittra teamen, men de ville inte 

starta om på nytt igen. Detta eftersom de ville behålla det samarbete och de grupper som redan 

fanns. En medarbetare i organisationen kom med idén att införa mellanchefer. Den högre chefen 

berättar att denne alltid har upplevt mellanchefer som problematiskt. Detta eftersom att det kan 

vara svårt med rollfördelningen menar denne. De funderade fram och tillbaka men tillslut insåg 
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de att mellanchefer var det bästa alternativet då de ville behålla de grupper och det samarbete 

som redan fanns.  

 

Det blev upp till varje team att själva bestämma hur mycket hjälp de behövde av en mellanchef 

och det finns därmed mellanchefer i enheten idag som både arbetar som mellanchef och 

samtidigt arbetar som medarbetare. Fortsättningsvis togs det fram en överenskommelse mellan 

enhetschefen och mellanchefen om vem som ska göra vad. Vissa delar i denna överens-

kommelse är fasta och andra delar är upp till enhetschefen och mellanchefen att formulera 

själva. Enhetschefens chef har dock fått ta del av de delar som enhetschefen och mellanchefen 

har formulerat själva och även gett sitt godkännande till detta.  

 

Fortsättningsvis är det av vikt att poängtera att mellancheferna är underställda enhetscheferna. 

Detta innebär att mellanchefernas närmaste chef inte är samma chef som enhetscheferna har. 

Den högre chefen menar att de gjort på detta vis eftersom denne tror att om de hade haft samma 

chef hade enhetschefernas chefer försökt hjälpa till med vad enhetschefen behöver avlastning 

med och på så vis rört till det. Den högre chefen förklarar också att denne vet att det kan vara 

svårt för mellanchefen att ha enhetschefen som chef då de arbetar så pass nära varandra.  

 

Mellancheferna i organisationen är “chefer på tillväxt” eftersom det är tufft att inte ha arbetat 

som chef innan och sedan gå upp och arbeta som chef i en enhet som är tvärfunktionell som 

denna. Dessa mellanchefer arbetar alltså väldigt nära en erfaren chef, vilket är bra då de tilldelas 

ett ansvar men samtidigt har de någon att bolla med.  

 

4.2 Presentation av kvalitativa intervjuer – Enhetschefer 

 

Under följande avsnitt presenteras de kvalitativa intervjuerna med enhetscheferna. Först 

kommer chefernas resonemang kring vad ansvarstagande innebär att presenteras samt vilka 

ansvarsförhållanden dessa handskas med. Sedan redovisas ansvarsfördelningen som gjorts 

mellan enhetscheferna och mellancheferna samt hur detta samarbete fungerar. Avslutningsvis 

redovisas enhetschefernas arbetssituation samt vilka förändringar dessa skulle vilja göra kring 

hanteringen av ansvarstagande.  

 

4.2.1 Ansvarstagande och ansvarsförhållanden 

 

Nedan redovisas hur de fyra enhetscheferna resonerar kring ansvarstagande och ansvars-

förhållanden.  

 

Enhetschef 1 (E1) 

Ansvarstagande innebär enligt E1 att denne måste genomföra och slutföra olika åtaganden. E1 

menar att när denne exempelvis har lovat något eller tagit på sig ett uppdrag ska denne vara 

med hela vägen och följa för att se att det slutförs. Denna chef berättar att denne är ansvarig 

inför flera parter inom organisationen men också utanför organisationen:  

 

Jag är ansvarig inför mina medarbetare här där jag jobbar, och jag är ansvarig 

också inför mina chefer och mina överordnade. Jag har också ett ansvar 

gentemot våra medborgare eftersom jag arbetar inom en myndighet.  
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Enligt E1 har alla medarbetare sitt eget ansvar men att E1 är den som hålls ytterst ansvarig om 

det är något som inte fungerar eller om något händer.  

 

Enhetschef 2 (E2)  

Vid frågan om vad ansvarstagande innebär så svarar E2 att detta är när en person är insatt i 

saker och vågar stå för de beslut eller de saker som denne tar på sig som representant för en 

arbetsgivare. E2 menar också att ansvarstagande innebär att denne måste informera, kommu-

nicera och medla i flera riktningar både inom organisationen och till samarbetspartners utanför 

organisationen. Att hålla sig inom ramarna för de riktlinjer, principer och lagar som finns i 

organisationen menar E2 också är en del av ansvarstagandet. Om E2 inte följer vissa riktlinjer 

och lagar kan denne bli åtalad. E2 menar att arbetsmiljö är en sådan situation som denne kan 

bli åtalad för om det inte sköts på ett korrekt sätt. Dessutom förklarar E2 också att denne är 

ansvarig inför olika parter: ”Mitt huvudansvar är ju mot arbetsgivaren, min roll, min titel är ju 

arbetsgivarens representant, det är mitt huvudansvar”. E2 förklarar också att som enhetschef 

har denne ett ansvar gentemot sina medarbetare och ett indirekt ansvar gentemot klienter genom 

de insatser och tjänster de erbjuder.   

 

Enhetschef 3 (E3) 

E3 förklarar att ansvarstagande innebär ens sätt att leda, att personen verkligen vet vilket 

område som tillhör en själv. E3 förklarar också att så fort någon sätter sin fot någonstans och 

arbetar bör denne känna till vad ett ansvarstagande innebär. E3 menar dessutom att ansvar är 

något som är väldigt tydligt. På frågan om vem E3 känner sig ansvarig inför svarar hen att denne 

är ansvarig inför sin personal, de klienter som använder sig av teamets tjänster och mot 

arbetsgivaren. En annan sak E3 tar upp på frågan vem hen känner sig ansvarig inför är att denne 

är ansvarig inför sig själv. Att hen fungerar och mår bra och vet vad hen ska göra under sina 

arbetsdagar.   

 

Enhetschef (E4) 

Till en början förklarar E4 följande: ”Ansvarstagande är ju ett så konkret ord på något sätt men 

i själva verket är det ju det det är, ansvar rymmer ju så många olika delar”. För E4 innebär 

ansvarstagande att denne tar sitt ansvar och sköter de uppgifter som denne tagit på sig. De 

uppgifter som åtagits och som E4 ålagt sig ska skötas. E4 menar att ansvar är det som är 

nedtecknat, men samtidigt finns det många ansvarsområden som är svåra att definiera. Vid 

frågan vem E4 känner sig ansvarig inför svarar E4 att denne känner sig ansvarig uppåt i 

organisationen mot ledningen, men naturligtvis också inför sina medarbetare. E4 berättar även 

att de har många kontakter utanför organisationen som de skrivit avtal med, vilka E4 känner sig 

ansvarig inför i sin roll som enhetschef. De som arbetar i verksamheten har givetvis sitt 

individuella yrkesansvar men det yttersta ansvaret ligger ändå på E4 att se till att de utför sina 

arbetsuppgifter. I rollen som chef spänner ansvaret över en väldigt stor yta.  

 

4.2.2 Fördelning och samarbete 

 

Under detta avsnitt kommer enhetschefernas bild av fördelningen av ansvar och samarbetet med 

mellancheferna att presenteras.  

  

Enhetschef 1 (E1) 

E1 förklarar att de har delat upp vissa ansvarsområden, exempelvis så ansvarar mellanchefen 

för den dagliga bemanningen och händelserapportering samt förbättringsarbeten. E1 påpekar 

dock att det yttersta ansvaret för dessa bitar ligger på denne. Personalansvar, arbetsmiljö och 
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budget är sådana områden som ligger på E1. E1 kommer också under frågan om hur 

arbetsfördelningen ser ut in på att budgeten är dennes ansvar och att om teamet skulle överskrida 

budgeten så är det okej om chefen kan förklara för sina överordnade varför det blev som det 

blev. Vidare att arbeta nära mellanchefen är något som E1 upplever fungerar bra. E1 påpekar 

dock att samarbetet med mellanchefen är relativt nytt och de behöver därmed arbeta mer 

tillsammans för att komma in i rollerna. Dessutom förklarar E1 att denne i framtiden kommer 

vilja delegera över fler ansvarsområden till mellanchefen och att denne i framtiden även skulle 

kunna tänka sig ett delat ledarskap med sin mellanchef.  

 

Enhetschef 2 (E2)  

E2 börjar med att förklara att denne har det yttersta ansvaret för personal, ekonomi och 

arbetsmiljö. Ansvaret för arbetsmiljön är dock något som E2 delar med sin mellanchef. 

Mellanchefen ansvarar också enligt E2 för den dagliga bemanningen, schema och rekrytering. 

Vidare är budget ett sådant område som ligger på E2 och om denne skulle överskrida teamets 

budget menar E2 att det är okej om denne har en bra förklaring. Det är också enligt E2 upp till 

denne att se till att medarbetarna har de verktyg som de behöver. Det kan vara allt ifrån kläder 

till bilar. E2 berättar också att som arbetsgivarens representant ansvarar denne för att förmedla 

en helhet som ska nå ut till olika parter. Detta kan innebära allt ifrån att göra en lönerevision 

till att genomföra ett förändringsarbete. Vidare förklarar E2 att varje anställd har ett egenansvar 

men att denne som chef har en nyckelroll, en bärande roll.  

 

Relationen till mellanchefen fungerar bra enligt E2 men denne upplever att det är lite annor-

lunda att vara chef till mellanchefen, än att vara chef till resterande medarbetare. Detta är dock 

inget E2 upplever vara något större problem. E2 och mellanchefen är beroende av varandra 

vilket gör att upplägget blir något annorlunda jämfört med upplägget med medarbetarna. E2 

förklarar dessutom att mellanchefen är ny i sin roll och att situation även är ny för E2. E2 

förklarar:  ”Vi håller hela tiden på att fila och justera, och man kanske kan lägga på fler saker 

eller dra bort och fokusera på något annat men jag tycker att det fungerar bra”. 

 

Enhetschef 3 (E3) 

E3 förklarar att denne har det yttersta ansvaret men mer specifika områden som ligger på denne 

är budget och personal. E3 upplever att arbetet med budgeten fungerar bra och denne ges 

utrymmet att förklara varför det blev som det blev. Något annat som är E3:s ansvar är att denne 

måste ha koll på när bilarna ska besiktigas. I dennes ansvarsområden ingår också att informera 

olika parter och ibland kan det vara svårt att veta vad denne ska informera om. Enligt E3 

kommer det ut väldigt mycket information uppifrån, och något som är ett problem är att en del 

information går direkt ut till organisationen och en del kommer enbart till E3. Problemet här 

menar E3 är att det är svårt att veta vad som ska berättas för andra i teamet och det tar därmed 

upp onödig tid att ta reda på vem som ska ta del av informationen eftersom denne måste fråga 

fram och tillbaka. Det saknas en tydlighet.  

 

Uppdelningen av ansvar och relationen till mellanchefen fungerar bra enligt E3. E3 förklarar 

att denne inte skulle vilja delegera över fler ansvarsområden på mellanchefen eftersom hen 

upplever att mellanchefen har ett tillräckligt stort ansvar. Dessutom förklarar E3 att de har hittat 

sina roller i fördelningen. E3 förklarar: 

 

Relationen till min mellanchef fungerar väldigt bra. Det finns inget konstigt i 

det över huvud taget från min sida. Hen och jag fungerar väldigt bra rent 

kemimässigt. Inget konstigt och hen vet att det är jag som bestämmer ytterst. 
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Dessutom förklarar också E3 att denne begär att dennes medarbetare är ansvarstagande och tar 

ansvar på arbetsplatsen. Flera av medarbetarna har också fått ansvarsområden tilldelade till sig 

för att bevaka målen och delmålen. Detta har dem enligt E3 för att de ska kunna se hur de ligger 

till och om det behöver sättas in aktiviteter för att de ska kunna nå målen. E3 förklarar att detta 

visar på hur hen lägger upp arbetet med ansvar och förklarar också: ”Det handlar om styrning, 

och styrning är ju därför jag är här”. 

      

Enhetschef 4 (E4) 

E4 berättar att i den ansvarsfördelningen som har gjorts har hen ansvar för personal, arbetsmiljö, 

budget och ekonomi. Detta är avtalat och ingenting som E4 kan byta bort. E4 menar dock att 

denne kan samverka med sin mellanchef i dessa frågor. Huvuddelarna och huvudansvaret av 

detta ligger på E4, och skulle något hända är det E4 som är ytterst ansvarig även om 

mellanchefen varit delaktig i arbetet. E4 måste också ta ansvar för att personalen har rätt 

förutsättningar för att kunna sköta och klara av sitt arbete. Tillsammans med mellanchefen 

ansvar E4 också för händelserapportering.  Som sagt ansvarar E4 för budgeten och denne chef 

förklarar också följande: ”Men vi vet att vi inte alltid klarar ekonomin och kan man förklara det 

så kan man alltid reflektera ihop med våra chefer”. Likt citatet upplever E4 att denne ges 

utrymmet att förklara varför de överskridit budgeten om detta skulle ske.  

 

Uppdelningen som gjorts med mellanchefen fungerar bra. E4 menar att eftersom denne är 

ansvarig för mellanchefen är det viktigt att E4 introducerar mellanchefen i alla frågor. Vissa 

saker har de delat mellan sig, och vissa frågor arbetar de gemensamt med. E4 menar också att i 

framtiden skulle denne kanske vilja delegera över fler ansvarsområden på mellanchefen men 

mellanchefen är fortfarande ny i sin roll. E4 förklarar följande: ”Det är en ny roll för mellan-

chefen och det har handlat om en introduktion”. Dessutom förklarar E4 att samarbetet med 

mellanchefen fungerar bra trots att E4 är mellanchefens chef och att de ändå arbetar som 

kollegor. Enligt E4 har de samma relation som E4 har till de andra medarbetarna. 

 

4.2.3 Arbetssituation 

 

Nedan kommer enhetschefernas uppfattningar om hur deras arbetssituation ser ut idag, efter 

införandet av mellanchefer, att presenteras.  

  

Enhetschef 1 (E1)  

Innan mellanchefen började i teamet upplevde E1 att denne aldrig fick något gjort från   grunden 

utan att denne alltid fick jobba med det som ansågs mest akut eftersom allt ansvar enbart låg på 

E1. Numera upplever E1 att det blivit bättre med avlastningen, särskilt eftersom E1 slipper den 

största biten som utgjordes av bemanning. E1 förklarar att: ”Skillnaden är att jag kan jobba med 

andra saker nu, innan var det ju mycket hands on på bemanning och det var det ju varje dag”. 

E1 påpekar dock att det fortfarande är hög arbetsbelastning eftersom denne upplever att det 

krävs mycket av enhetscheferna. E1 upplever att det finns mycket måsten som helt enkelt måste 

göras och därmed finns det saker som måste prioriteras. Fortsättningsvis förklarar E1 att det 

inte är svårt att prioritera utan när det uppkommer vissa saker går dessa i första hand. Vidare 

har medarbetarna enligt E1 påverkats positivt sedan införandet av mellanchefer eftersom de nu 

har fler att vända sig till. E1 berättar att medarbetarna uppskattar att denne och mellanchefen 

sitter på olika ställen. Det finns därmed en chef lättare tillgänglig för varje medarbetare.  
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Enhetschef 2 (E2) 

Efter införandet av mellanchefer upplever chefen att denne kan släppa vissa ansvarsområden så 

som schema och bemanning. Dessa två ansvarsområden är sådana som tar upp mycket tid och 

energi menar E2. Vidare upplever E2 att det är skönt att mellanchefen finns och kan bollas med. 

Detta eftersom denne innan enbart kunde bolla med en annan enhetschef som då inte var insatt 

i E2:s medarbetare eftersom denne arbetar i ett annat team. När E2 är borta kan denne dessutom 

lättare slappna av eftersom denne vet att mellanchefen finns på plats så att medarbetarna har 

någon att vända sig till. Efter införandet av mellanchefer har enhetschefen mer tid och kan 

därmed ge mer feedback till sina medarbetare och även återkoppla samt bolla med medarbetar-

na. Detta är något som E2 uppskattar och E2 tror även att medarbetarna uppskattar det.  

 

Trots införandet av mellanchefer finns det mycket informationstrafik som E2 måste hantera. 

Detta eftersom en del av E2:s ansvarstagande handlar om att informera och medla mellan olika 

parter. Att arbeta med ansvarstagande och all den information som ska medlas innebär enligt 

E2 mycket administration vilket är en relativt stor påfrestning. E2 menar att det blir mycket 

administration eftersom de i en offentlig sektor arbetar mot så många andra, både internt mot 

olika team och mot andra inom kommunen och mer externt mot andra organisationer. E2 

förklarar dessutom att det fortfarande ligger ett stort ansvar på denne och att det finns flera 

ansvarsområden som denne fortfarande inte hinner med. Det handlar alltså om att kunna 

prioritera och som ny chef kan det enligt E2 vara svårt att hantera detta. Vidare förklarar E2 

också att ansvarstagande styr denne i det dagliga arbetet genom de fem grundstenarna, vilka är 

ekonomi, verksamhetsansvar, personalansvar, arbetsmiljöansvar och verksamhetsutveckling. 

Detta är ansvarsområden som ligger på E2.  

  

Enhetschef 3 (E3) 

Enligt E3 har det skett en stor förändring sedan införandet av mellanchefer. Idag kan E3 arbeta 

mer med andra saker än tidigare, som exempelvis förbättringsarbeten och hjälpa till att utveckla 

olika verktyg. Innan införandet av mellanchefer hade inte E3 det utrymme som krävdes för att 

vara chef, men nu kan E3 arbeta mer med det denne egentligen ska göra. När vi diskuterar 

prioriteringar förklarar E3 att denne brukar reflektera över dagen vid dagens slut för att 

analysera hur hen hade kunnat prioritera bättre. E3 förklarar att denne inte alltid prioriterar rätt, 

för det gör ingen, men E3 menar också att denne inte heller upplever att det är något problem 

med att prioritera. Dessutom styr ansvarstagande E3 i förhållande till de dagliga arbets-

uppgifterna. Detta genom att denne vet vad som måste vara utfört innan dagen är slut. I rollen 

som enhetschef måste E3 även handskas med mycket information. Det kommer mycket inform-

ation uppifrån varav en del sedan ska spridas vidare ut till medarbetarna i organisationen.  

 

E3 upplever inte något ökat förtroende från medarbetarna efter införandet av mellanchefer, utan 

att förtroendet är detsamma som innan. Både E3 och medarbetarna har varit tydliga med vad 

som förväntas av dem på arbetsplatsen redan innan mellanchefen kom till teamet, vilket gör att 

de redan samtalat och gått igenom detta tillsammans.  

 

Enhetschef 4 (E4) 

Arbetsbelastningen som uppkommer genom det yttersta ansvaret kan enligt E4 variera och 

förändras på kort tid. Under vissa perioder är det många ålägganden som måste hanteras 

samtidigt och då ska de arbeta i olika system som inte främjar en effektiv process. Det handlar 

om att kunna prioritera. E4 förklarar även att det periodvis är mycket administrativt arbete och 

denne har fått ökat stöd vid sådana bitar genom att utöka tjänsten för den administratör som 

finns i teamet. Administratören sitter dessutom idag på samma plats som E4 vilket denne tror 
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är en stor fördel. Detta eftersom det underlättar flera arbetsuppgifter genom att denne kan gå in 

och lämna över vissa papper direkt.  

 

Budget är ett sådant område som E4 upplever vara tungt. Detta eftersom E4 menar att skillnaden 

på belastningen mellan olika områden är stor och därmed borde ett sådant ansvar inte ligga på 

E4 som chef. Sedan införandet av mellanchefer menar dock E4 att det blivit bättre eftersom 

denne har fått en chefskollega som denne kan resonera med. Mellanchefen är på så sätt en stor 

tillgång enligt E4. Innan införandet av mellanchefer var det mycket arbete med bemanning men 

detta är ett ansvarsområde som idag ligger på mellanchefen vilket innebär att ett stort ansvar 

har lyfts från E4. E4 förklarar: ”Det jag gjorde på kvällar och nätter förr, behöver jag ju inte 

göra nu”. Den avlastning mellanchefen innebär kring vissa bitar av det tunga ansvaret menar 

E4 är otroligt skönt. Ansvaret ligger fortfarande på E4, men det är bra att ha blivit avlastad med 

många viktiga arbetsuppgifter så att E4 istället kan ägna sig mer åt andra ansvarsområden. 

Dessutom förklarar E4 följande: 

 

Absolut så har det varit fantastiskt, helt orimligt att ha det som vi hade det 

innan. Att gå in och bygga upp en ny verksamhet som vi hade det innan, det är 

inte mänskligt.  

 

Eftersom mellanchefen och E4 har olika tankesätt och att mellanchefen dessutom kommer 

nerifrån i organisationen kan teamet dra fördelar från detta eftersom de då kan hjälpas åt att 

resonera i olika situationer. Vidare är det enligt E4 en balansgång att veta hur mycket denne 

kan släppa över till mellanchefen. En del områden kan E4 inte delegera bort och det kan vara 

svårt att veta vilka arbetsuppgifter eller ansvarsuppgifter som denne får delegera.  

 

4.2.4 Chefernas förslag på förbättringar 

 

Under detta avsnitt kommer enhetschefernas förslag på förbättringar för att hantera krav på 

ansvarstagande att presenteras. 

 

Enhetschef 1 (E1) 

I arbetet som enhetschef ingår det mycket administrativa arbetsuppgifter. Till sin hjälp har E1 

en administratör vilken arbetar i E1:s team 25%. Idag sitter administratören i samma hus som 

enhetschefen men E1 berättar att i framtiden kommer denne att sitta på en annan plats. E1 tror 

att 25% kommer att vara för lite vid en sådan förändring och skulle därmed behöva mer 

administrativ hjälp i framtiden. E1 önskar även att det skulle finnas fler stödfunktioner för att 

underlätta arbetet, inte minst vid rekrytering. Det skulle även behövas ytterligare stöd kring IT, 

både vad det gäller telefoni och datorer. E1 förklarar dessutom att dennes mellanchef arbetar 

som mellanchef på 80% och i framtiden skulle E1 vilja ha denne på 100% för att avlasta 

ytterligare. 

 

Enhetschef 2 (E2) 

Idag har teamet en administratör till sin hjälp som kan avlasta när det kommer till mycket 

administrativt arbete. Denne administratör sitter inte på samma plats som E2 men arbetar i 

teamet ca 50%. Att administratören inte sitter på samma plats utgör ett problem enligt E2. Detta 

eftersom E2 måste mejla över dokument etc. till administratören istället för att kunna lämna 

över ärenden ansikte mot ansikte. E2 tror att det hade underlättat om administratören satt i 

samma hus eller vägg i vägg med E2 eftersom det hade inneburit mindre tid att mejla och 
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därmed gett E2 utrymme för att göra saker som är mer hands on. Dessutom förklarar E2 att 

denne skulle vilja ha administratören på mer än 50% i framtiden för att kunna delegera över fler 

arbetsuppgifter till denne och på så sätt avlasta E2 ytterligare.  

 

Mellanchefen är ny i sin roll menar E2 men i framtiden skulle denne vilja delegera över fler 

ansvarsområden till mellanchefen. Vidare förklarar E2 att dennes mellanchef arbetar 80% som 

mellanchef och i framtiden skulle denne vilja ha sin mellanchef på 100%. Det skulle nämligen 

innebära ytterligare avlastning för E2. Detta skulle enligt E2 behövas eftersom denne idag också 

ansvarar för andra projekt som är påkopplade på dennes ansvarsområden. Sådana påkopplade 

ansvarsområden ligger utanför E2:s chefskap i teamet. Detta gör att enhetschefens ansvars-

områden är spretiga och många. Genom att delegera över fler ansvarsområden och arbets-

uppgifter till både mellanchefen, administratören och även andra i organisationen hade det 

underlättat E2:s tunga ansvar. 

 

Enhetschef 3 (E3) 

E3 förklarar att det finns olika system som de använder sig av i organisationen och att dessa 

inte främjar en effektiv process då de är tidskrävande eftersom de är komplicerade och inte 

uppdateras tillräckligt ofta. Det de får göra då menar E3 är att på egen hand försöka slipa på 

processen och försöka göra den så effektiv som möjligt. E3 berättar under intervjun att denne 

har en administratör till sin hjälp med det administrativa arbetet. Denna administratör arbetar 

50% i teamet och sitter på samma plats som E3. E3 tror att det är en fördel att ha administratören 

så nära eftersom att det gör olika processer mer effektiva. Vidare förklarar E3 att denne idag 

inte upplever att denne har för mycket ansvar utan det enda denne skulle vilja ändra på inför 

framtiden är exempelvis ansvaret för bilar. Detta är något som enligt E3 inte borde ligga på 

chefsnivå. E3 önskar även fler stödprocesser, speciellt kring telefoni och IT. E3 önskar också 

fler stödprocesser kring statistik, för att slippa göra dessa statistiska uppföljningar själv. Hade 

dessa typer av stödprocesser ökat hade det i sin tur lett till ett mer effektivt arbetssätt och en 

mer effektiv organisation. E3 förklarar bristen på stödprocesser genom att förklara följande: 

 

Jag gestaltar det med att säga att bottenplattan är färdig, den är rätt stabil, huset 

har man byggt och reglarna är där, man har satt en hel del brädor men det glipar 

på vissa ställen. Så har man lagt taket. Taket har man lagt pannor på men på 

vissa ställen är det tomt på pannor så det regnar det in. Men skorstenen har man 

fått dit, den är helt komplett, den ryker av bara sjutton där uppe, men det är på 

grund av att någon längst ner står och eldar. Du kan bygga något men du har 

inte säkrat på alla ställena och det är stödprocesserna som saknas. Det blir 

ineffektivt. 

 

 

Enhetschef 4 (E4) 

E4 skulle vilja flytta på gränserna i framtiden och delegera mer ansvar till mellanchefen än vad 

den haft nu under den första tiden som ny chef. I framtiden önskar enhetschefen även att 

mellanchefen enbart ska arbeta som mellanchef 100% i teamet. För att mellanchefen inte heller 

ska få för stort ansvar menar E4 att de i framtiden skulle kunna delegera vissa ansvarsområden 

till medarbetarna. Dessutom finns det flera system som enhetschefen använder sig av som inte 

är lämpliga. Detta eftersom det tar tid att förstå sig på dem och veta vart informationen ska 

tillföras för att det ska bli ett bra resultat. E4 menar att dessa system måste utvecklas för att 

kunna öka effektiviteten.  
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4.3 Presentation av kvalitativa intervjuer – Mellanchefer 

 

I detta avsnitt presenteras de kvalitativa intervjuerna med mellanchefer. Först kommer 

chefernas resonemang kring vad ansvarstagande innebär att presenteras samt vilka ansvars-

förhållanden dessa handskas med. Sedan redovisas ansvarsfördelningen som gjorts mellan 

mellancheferna och enhetscheferna samt hur detta samarbete fungerar. Avslutningsvis redo-

visas mellanchefernas arbetssituation.  

 

4.3.1 Ansvarstagande och ansvarsförhållanden  

 

Under detta avsnitt presenteras mellanchefens resonemang kring ansvarstagande och ansvars-

förhållanden.  

 

Mellanchef 1 (M1) 

Om vi ser till den roll M1 har idag så anser denne att hen har ett gemensamt ansvar tillsammans 

med enhetschefen i hur de driver och arbetar mot de uppsatta målen. De har även ett ansvar 

gentemot personalgruppen och de är ansvariga för arbetsmiljön. Vidare berättar M1 också att 

ansvar är att kunna ha tillit till gruppen och kunna lyfta grupperna i sig. Att grupperna visar att 

de kan jobba med olika delar för att nå ett mål, att alla känner en ansvarskänsla och att de når 

något tillsammans. Men ansvar har även en negativ sida, vilken kan innebära att det är något 

som läggs på ens axlar, och att någon förväntar sig att M1 kan lösa vissa ärenden bara för att 

denne är chef.  

 

M1 förklarar att denne är ansvarig för att utföra sina handlingar korrekt. Det är viktigt att känna 

till vilka som är M1:s ansvarsområden. M1 förklarar vidare att denne är ansvarig för att ta emot 

det som beslutats högre upp i organisationen och att föra ut det på ett korrekt sätt till gruppen. 

M1 är även ansvarig för att återkoppla uppåt i hierarkin, samt att arbeta med förbättrings-

områden. Även utåt sett har M1 också ett ansvar gentemot externa samarbetspartners.  

 

Mellanchef 2 (M2) 

Ansvarstagande innebär enligt M2 att denne fullföljer de uppdrag som denne åtagit sig. För att 

kunna göra detta förklarar M2 att denne måste veta exakt vad det är som denne är ansvarig för, 

och det handlar också om att kunna prioritera. Först och främst förklarar M2 dessutom att denne 

är ansvarig inför arbetsgivaren och mot verksamheten, men också inför kollegor, medarbetare 

och personal.  

 

Mellanchef 3 (M3) 

Enligt M3 innebär ansvarstagande att någon tar ansvar, att denne ser problemen var de är 

någonstans och att denne tar tag i problemen, att inte bara låta saker och ting bero. Ansvar 

beskriver M3 som något stort och brett. ”Utifrån min yrkesroll så jag har ansvar inför 

medarbetarna och ansvar gentemot hela verksamheten”. M3 förklarar detta genom att säga att 

ansvaret gentemot verksamheten finns för att den ska bli bra, och att medarbetarna har bra 

struktur på sitt arbete som i sin tur leder till att klienterna får det bra. M3 förklarar vidare att det 

är det som är målet, att klienterna ska ha det bra.  

 

Mellanchef 4 (M4) 

Enligt M4 är ansvarstagande när en person får ett uppdrag och ansvarar för det hela vägen. M4 

menar att det inte enbart innebär att någon startar igång något utan det betyder också att det 

upprätthålls. M4 förklarar även att denne känner sig ansvarig gentemot sina medarbetare, 
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ledningen och klienter som använder sig av teamets tjänster. Sedan har teamet även en hel del 

samarbetspartners utanför organisationen: 

 

Utanför organisationen har vi många samarbetspartners, där har man också 

ansvar att tänka ut mot dem. Och där är ansvaret att vår verksamhet fungerar 

som det är tänkt, att vi gör det vi ska. 

 

4.3.2 Fördelning och samarbete 

 

Här presenteras ansvarsfördelningen som gjorts mellan mellancheferna och deras respektive 

enhetschef. Dessutom presenteras mellanchefernas syn på samarbetet med enhetscheferna.  

 

Mellanchef 1 (M1) 

Enligt M1 har de fördelat vem som är ansvarig för vilka områden mellan denne och enhets-

chefen. M1 berättar att 20% av tjänsten som mellanchef består av enbart förbättringsarbete. 

Genom händelserapportering kan de se vad som behöver arbetas mer eller mindre med. M1 har 

även ansvaret för den dagliga bemanningen. Detta kan vara ett tufft område och i perioder går 

halva M1:s tjänst ut på att ordna med bemanning. Men det är ändå inget som M1 skulle vilja 

lämna ifrån sig. I rollen som mellanchef är det också mycket administrativt arbete, och mycket 

information som ska föras vidare i organisationen. Dessutom förklarar mellanchefen att denne 

tillsammans med de andra mellancheferna ingår i en statistikgrupp. Denna statistikgrupp ses 

regelbundet för att se över hur det går för verksamheten.  

 

M1 förklarar att den fördelningen som har gjorts känns bra och logisk, men i vissa situationer 

är det svårt. M1 har inget personalansvar, det ligger endast på enhetschefen, och ibland upplever 

M1 att denne inte har tillräcklig kontroll över det området. Eftersom M1 tidigare har arbetat i 

verksamheten har denne och enhetschefen resonerat kring vilka områden som är rimliga för M1 

att vara ansvarig för. Det är bra att M1 har ansvar för de delar som denne redan kan från sitt 

tidigare arbete. M1 menar dock att det kanske hade varit bra om M1 och dennes enhetschef 

hade haft en gemensam chef, för att likställa deras positioner. ”Det är en utmaning att arbeta 

som mellanchef och enhetschef, men med det inte negativt”. Det är roligt och inspirerande att 

få vara med och bolla, tänka och fundera, ta reda på saker, hur det borde fungera, hur andra gör 

och vad vi kan lära av varandra.  

 

Mellanchef 2 (M2) 

I det dokument som mellanchefen och dennes enhetschef har upprättat finns det en tydlig 

formulering om hur ansvarsfördelningen ser ut. M2 förklarar att denne är delaktig i många 

ansvarsområden men ett område som denne ansvarar specifikt för är bemanning. M2 och 

enhetschefen delar mycket ansvar och arbetar tillsammans för att få verksamheten att fungera. 

Dessutom sitter M2 med i en statistikgrupp tillsammans med de andra mellancheferna. Denna 

grupp finns enligt M2 för att kunna presentera hur det går för verksamheten för både högre 

chefer och politiker. Andra områden som M2 ansvarar för är utvecklings- och förbättrings-

arbeten. Det yttersta ansvaret för exempelvis miljö påpekar dock M2 ligger på enhetschefen.  

 

Det har fungerat jättebra med uppdelningen. Min tjänst är ju helt ny så det har 

ju varit lite svårt att veta exakt vad man ska göra och man har ju valt lite olika 

i olika team. 



 

 - 32 - 

Enligt M2 finns det ansvarsområden som är mer riktade mot mellancheferna eftersom dessa 

arbetar närmare medarbetarna. Vidare förklarar M2 likt ovan att uppdelningen av ansvar har 

fungerat bra men eftersom det är en ny roll så kan det vara problem med att veta vad denne ska 

göra. M2 upplever dock att det är bra att enhetschefen finns nära tillhands så att denne har någon 

att bolla med eftersom det är mycket att tänka på för att få verksamheten att fungera. M2 menar 

att det känns tryggt att ha enhetschefen så nära för denne vet att denne alltid kan vända sig till 

enhetschefen. Det är viktigt för M2 att arbeta nära sin enhetschef så att de kan reflektera med 

varandra för att inte känna sig ensamma. M2 upplever att de är väldigt beroende av den de 

jobbar tillsammans med och det är väldigt betydelsefullt att denne känner stöttning från sin 

enhetschef. M2 berättar dessutom att denne har svårt att se hur dennes enhetschef skötte allting 

själv innan införandet av mellanchefer. M2 uttrycker sig på följande vis:  

 

Jag har svårt att förstå när jag ser hur mycket jobb jag lägger ner på allting när 

jag tänker på att min enhetschef har varit själv och haft hela detta ansvaret 

innan under flera år. Det är för mig ofattbart hur hen har kunnat rodda det. 

 

 

Mellanchef 3 (M3) 

M3 har just nu ansvar för bemanning, förbättringsarbeten och personalfrågor i det stora hela. 

M3 tycker att det är bra att bemanningsfrågorna ligger på chefsnivå. Detta eftersom det är 

viktigt att ha kurage och att kunna säga nej ibland. M3 arbetar även med rekrytering och läser 

ansökningar och dylikt. M3 berättar också att denne har mycket administrativa arbetsuppgifter. 

Tack vare den administratör som arbetar i teamet har M3 lärt sig mycket och tycker inte att det 

är någon nackdel att ha mycket administrativt arbete. I M3:s arbete ingår det även att förmedla 

mycket information till olika parter. Dessutom ingår M3 i en statistikgrupp vilket de andra 

mellancheferna också gör enligt M3.  

 

M3 tycker inte att det är några problem med arbetet med ansvar, och denne uppger att 

uppdelningen av ansvarsområden fungerar bra. Dessutom tycker hen att denne och enhets-

chefen bollar med varandra, och diskuterar problem fram och tillbaka. M3 tycker inte att denne 

har för mycket ansvar, och tycker heller inte att denne saknar befogenhet någonstans, utan är 

helt nöjd med hur det ser ut i dagsläget. Relationen till enhetschefen upplever M3 fungerar bra, 

det finns inget negativt att peka på. 

 

Mellanchef 4 (M4) 

Det yttersta ansvaret för bland annat ekonomi och arbetsmiljö ligger på M4:s enhetschef men 

M4 har ändå insyn i dessa ansvarsområden. Framöver kommer M4 och dennes enhetschef att 

flytta på gränserna vilket kommer innebära att M4 kommer att få personalansvar för några 

grupper av medarbetarna. Det kommer innebära att denne bland annat får ansvaret för att hålla 

medarbetar-, löne- och utfallssamtal. Tillsammans ansvarar M4 och enhetschefen idag för 

rekrytering eftersom det ger två perspektiv av en blivande medarbetare. Dessutom har M4 och 

enhetschefen ett öppet samarbete och ibland händer det att de kliver över på varandras 

ansvarsområde. Genom att de har tät kontakt med en öppen dialog innebär detta att de inte gör 

samma sak och därmed kan M4 också ta tag i vissa saker då enhetschefen inte finns tillgänglig. 

Den öppna dialogen innebär också att det inte uppstår några problem med att arbeta så pass nära 

varandra och eftersom M4 har liknande rättigheter som enhetschefen har så uppstår det sällan 

problem. M4 menar dock att denne bollar med sin enhetschef då denne ska ta ett större beslut. 

M4 förklarar dessutom att denne upplever att det är en fördel att enhetschefen är dennes 

närmaste chef eftersom de arbetar nära varandra och i och med det kan de ha en öppen dialog.  
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Idag har teamet samordnare som sköter bemanningen och där finns en turordning vem som ska 

göra vad. Dessa samordnare ska i första hand sköta schema och sätta in vikarier om det behövs. 

Sedan sköter dessa samordnare även ledigheter och kollar över att dessa är okej. Om dessa 

samordnare inte är på plats och det blir akuta sjukdomar eller något sådant är det M4 som tar 

över dessa arbetsuppgifter, och är inte M4 på plats får enhetschefen ta det. Genom att ha 

samordnare i teamet kan M4 lägga fokus på andra ansvarsområden. M4 menar att om 

samordnare inte hade funnits hade denne enbart fått hantera ärenden gällande bemanning och 

inte hunnit med de andra ansvarområdena som ligger på denne.  

 

4.3.3 Arbetssituation 

 

Under detta avsnitt kommer mellanchefernas arbetssituation och upplevelser kring arbetet med 

ansvarstagande att presenteras. 

 

Mellanchef 1 (M1) 

M1 tycker att arbetet med ansvar är roligt och utmanande. Dessutom upplever M1 inte att hen 

har för mycket ansvar men det som är svårt är att veta vad enhetschefen har gjort. Detta kan 

enligt M1 leda till att ärenden faller mellan stolarna eller att mellanchefen och enhetschefen 

överlappar varandra och gör ett arbete två gånger. Enligt M1 handlar det dessutom mycket om 

prioriteringar i arbetet, vissa saker måste vara klara betydligt snabbare än andra saker, så 

självklart styr ansvarstagandet arbetet. M1 tycker dock inte att det är svårt att prioritera, det 

viktiga är att de har en fungerande verksamhet idag. 

 

M1 upplever inte att det uppstår konflikter i att medla mellan olika parter. Snarare tror M1 att 

det blir lättare att kommunicera med gruppen eftersom denne förstår hur de upplever det, och 

även kan känna in hur de kommer reagera. M1 är helt övertygad om att det har blivit ett ökat 

förtroende och större förståelse från medarbetarna sedan införandet av mellanchefer. Det är en 

stor utmaning att anta en sådan roll i en befintlig grupp, både för mellanchefen och för gruppen. 

Relationerna till varandra förändras vid en sådan här situation. M1 förklarar dock att denne mött 

väldigt lite negativt kring detta. Att bli chef över sina kollegor upplevde dock M1 som lite 

skrämmande, men kollegorna var väldigt uppmuntrande. M1 tror att de uppskattar att denne 

finns nära till hands och kan fånga upp på en gång om något inträffar, att M1 ser och berömmer 

dem.  

 

Mellanchef 2 (M2) 

Enligt M2 är det väldigt mycket ansvarstagande och det är tufft med bemanningen men detta är 

ändå hanterbart. Vissa veckor är tuffare än andra och ibland känner mellanchefen att denne 

knappt vet vart den ska ta vägen för att det är så mycket med bemanningsbiten. M2 påstår dock: 

 

 Jobb går ofta upp och ner och ibland är de jobbigt och ibland är det lättare. Så 

det är inte att jag känner att det är övermäktigt hela tiden. Men däremot finns 

det massa mer man kan göra.  

 

Även om arbetet med bemanning tar upp mycket tid för M2 och denne skulle vilja delegera 

detta ansvarsområde till en medarbetare så menar M2: ”Då plockar man en hel- eller halvtjänst 

och det behövs ju i verksamheten med så det är en vågskål”. 
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M2 förklarar också att denne tror att rollen som mellanchef är något som en person växer in i 

och i början var hen rädd för hur det skulle bli eftersom denne kom nedifrån i organisationen. 

Idag känner sig M2 bekväm med sin roll eftersom denne får arbeta med ansvar, förbättrings- 

och utvecklingsarbeten, vilket M2 tycker är roligt. M2 påpekar dock att denne ibland upplever 

att flera medarbetare förväntar sig att denne ska lösa en del saker eftersom denne nu är chef. 

Enligt M2 har denne nämligen fått höra från gamla kollegor att de förväntar sig att denne ska 

lösa saker bara för att M2 har en chefsroll. Detta är något som har förvånat M2.  

 

Rollen som mellanchef är inte alltid optimal men den är ytterst viktig och därför är det extra 

viktigt enligt M2 att denne har god stöttning av enhetschefen. Dessutom förklarar M2 att denne 

inte upplever några konflikter i att medla mellan medarbetarna och överordnade utan att medla 

mellan dessa parter fungerar bra. Det kan dock vara svårt att medla viss information eftersom 

att all information inte framkommer på ett korrekt sätt och därmed kan det uppstå missförstånd.   

 

I dagsläget arbetar M2 som handledare för nya medarbetare vilket innebär att denne finns på 

plats hos medarbetarna. Dessutom hinner teamet idag arbeta med fler förbättringsarbeten 

eftersom mellanchefen också finns på plats. M2 förklarar att denne måste stötta medarbetarna 

och förmedla att det i vissa situationer är okej att vänta med exempelvis det administrativa 

eftersom det är klienterna som är i fokus. M2 måste i en sådan situation stötta medarbetarna 

och förklara för medarbetarna att de inte kommer att bli av med sina akademiska examina bara 

för att de skjuter på det administrativa. Genom att M2 finns nära medarbetarna och stöttar dem 

har denne fått bra feedback från medarbetarna vilket har lett till att M2 har växt i sin roll som 

mellanchef.   

 

Mellanchef 3 (M3) 

M3 arbetade tidigare i organisationen som medarbetare, men då detta var i ett annat team har 

M3 inte upplevt det som något problem att bli chef. M3 upplever inte heller något problem med 

att medla mellan parter, utan att det enbart är en fördel att denne har kunskap om hur arbetet på 

den lägre nivån i organisationen fungerar. M3 förklarar också att denne inte känner ett behov 

av att kontrollera medarbetarna utan om medarbetarna inte sköter sig så framkommer det i form 

av en händelserapportering. 

 

M3 har fått positiv feedback från enhetschefen som tycker det fungerar jättebra sedan införandet 

av mellanchefer. M3 berättar att hen även fått positiv återkoppling från en av de högre cheferna, 

som tycker det är positivt att mellancheferna finns och att de högre cheferna kan använda 

mellancheferna som en grupp för att få ut information. När vi frågar hur ansvarstagande styr 

M3 i det dagliga arbetet svarar M3 att det inte är något denne tänkt på. ”Vissa saker måste jag 

ta tag i varje dag, det går inte bara att låta det vara, vissa saker kan vara till en annan dag”. Att 

prioritera på detta sätt är inte något M3 tycker är jobbigt. Hade det varit fallet hade M3 inte 

suttit här idag. 

 

Mellanchef 4 (M4) 

Ibland upplever M4 att denne har ett stort ansvar men denne menar också att tillsammans med 

enhetschefen har de kommit överens om att om M4 vill ta på sig mer ansvar får denne det. 

Vidare hanterar M4 ansvar på olika sätt, vissa dagar gör M4 en lista vad som denne har tänkt 

sig att göra men sedan händer det saker hela tiden och något uppstår som är mer akut som 

prioriteras. M4 förklarar att det ibland uppstår mer komplicerade fall eller att exempelvis 

anhöriga till klienter har synpunkter och då prioriteras det helt enkelt. Dessutom upplever M4 

att det ibland kan hända att olika ansvarstaganden går emot varandra. Exempelvis var det så att 

för ett tag sedan kom ett beslut uppifrån från ledningen och politiker och detta mottogs inte bra 
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av personalen i organisationen eller av medborgarna. Vid ett sådant tillfälle får M4 som chef 

bemöta detta och försöka förstå varför sådana beslut tas och sköta en dialog mellan olika parter. 

Genom god kommunikation upplever M4 också att denne lätt kan medla mellan medarbetarna 

och överordnande. Det som dock kan vara frustrerande enligt M4 är att denne upplever att 

mellancheferna ibland får ta del av information i andra hand. 

 

M4 förklarar också att denne kommer nerifrån organisationen och att denne idag arbetar med 

sina gamla kollegor. Detta är något som M4 upplever fungera bra, över förväntan. Det har dock 

varit bestämt från början att M4 inte ska ha något personalansvar för sina gamla kollegor inom 

samma profession. En nackdel med att komma nerifrån organisationen är att M4 ibland känner 

att vissa medarbetare förväntar sig att M4 ska kunna göra stordåd. Dessa tror att M4 ska kunna 

förändra eftersom denne vet hur verksamheten ser ut och därmed vet var det behövs justeringar. 

Det kan också vara svårt att veta hur denne ska agera när denne har varit kollegor med vissa 

medarbetare innan, hur mycket denne då ska agera kompis vs. chef. M4 påpekar dock att det 

även har varit en fördel att komma nedifrån i organisationen eftersom detta kan ha lett till att 

denne har fått ett stort förtroende av medarbetarna. Genom att mellanchefen idag också finns i 

organisationen finns en till chef tillgänglig menar M4, vilket uppskattas av medarbetarna. M4 

menar också att medarbetarna känner att enhetscheferna är mer tillgängliga nu eftersom dessa 

var väldigt uppbokade förut och det kändes som att det kunde gå veckor emellan att 

medarbetarna såg dem. 

 

Dessutom förklarar M4 att det finns flera ansvarsområden som idag ligger på chefsnivå som 

egentligen inte behöver göra det. Det borde istället finnas fler stödfunktioner som skulle kunna 

ge stöttning där.  M4 förklarar: ”Det är ofta man tänker: varför gör jag det här?”. Enligt M4 har 

det varit allt ifrån att de måste sätta upp hyllor till att tvätta bilar, vilket en av medarbetarna 

eller någon annan skulle kunna göra istället. Detta för att mellanchefen och enhetschefen ska 

kunna lägga fokus på viktigare områden enligt M4. 
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5 Analys och slutdiskussion 
 

För att analysera hur de undersökta cheferna utkrävs på ansvarstagande och för att se hur den 

offentliga organisationen internt hanterar krav på ansvarstagande har vi använt ett analys-

ramverk som utformats med hjälp av den teoretiska referensramen som presenteras i kapitel tre. 

Till en början kommer styrning i offentlig sektor att presenteras som sedan mynnar ut i nästa 

avsnitt som är ansvarstagande. Det tredje avsnittet presenterar mellanchefer och analyserar 

dessa för att se om införandet av mellanchefer kan vara en lämplig metod för att internt hantera 

krav på ansvarstagande. Kapitlet avslutas med en diskussion kring de undersökta chefernas 

förslag på förbättringar för att underlätta hantering av krav på ansvarstagande ytterligare.  

  

5.1 Styrning i offentlig sektor 

 

Offentliga organisationer har övergått till en mer resultatinriktad styrning. Detta innebär att de 

anställda i organisationen styrs genom att de står för konsekvenserna för det egna agerandet 

(Merchant & Van der Stede 2012). Några enhetschefer i den undersökta organisationen menar 

att dessa har det yttersta ansvaret i teamen men att varje medarbetare har sitt individuella ansvar. 

Två mellanchefer förklarar också att dessa inte känner att de behöver kontrollera medarbetarna 

eftersom dessa har sitt eget ansvar. Dessutom förklarar en av dessa mellanchefer att om med-

arbetarna inte gör det dem ska så uppkommer detta i form av en händelserapportering. Detta 

tyder på så vis på att varje medarbetare i organisationen har sitt eget ansvar och därmed står för 

konsekvenserna för det egna agerandet.  

 

En av enhetscheferna förklarar också att denne kräver att dennes medarbetare tar ansvar och 

denne har även delegerat en del av ansvaret till medarbetarna så att dessa är med och bevakar 

samt arbetar för att nå målen och delmålen. Medarbetarna bevakar målen och delmålen för att 

se hur de ligger till och om de behöver sätta in olika aktiviteter för att kunna nå dessa mål. 

Enhetschefen menar också att det inte är en valmöjlighet som ges till medarbetarna utan de är 

tvungna att arbeta på ett ansvarstagande sätt. Som enhetschefen förklarar handlar det om 

styrning och det är därför denne finns där som chef. Ett flertal chefer förklarar dessutom att 

mellancheferna ingår i en form av statistikgrupp som finns för att presentera hur det går för 

verksamheten. Genom detta kan organisationen styra medarbetarna utifrån resultat, genom att 

de står för konsekvenserna för det egna agerandet, eftersom de vill uppnå goda resultat. 

Dessutom tyder en sådan statistikgrupp på att medarbetarna och cheferna tillhandahåller olika 

parter information om prestation, vilket är något vi kommer att återkomma till senare i denna 

analys, se 5.2.1 Ansvarsförhållanden.  

 

Det framkommer i empirin att cheferna i den undersökta organisationen är strikt styrda av 

teamets budget. En av enhetscheferna förklarar att arbetet med budgeten är tungt och att detta 

dessutom är ett ansvarsområde som inte borde ligga på chefsnivå eftersom belastningen på de 

olika teamen skiljer sig åt. Budget är ett sådant område som styr cheferna i organisationen 

genom resultat eftersom det blir upp till cheferna att se till att teamet når målen så att de på så 

sätt håller sig till den ålagda budgeten. För att nå målen och följa den budget som ålagts teamen 

styrs cheferna i organisationen därmed i form av resultat, dock är denna styrning indirekt 

eftersom enhetscheferna styrs genom att de får stå till svars om budgeten överskrids. Detta 

skulle kunna förklaras vara resultatstyrning eftersom Merchant och Van der Stede (2012) 

förklarar att resultatstyrning är en indirekt styrform där de anställda i en organisation får stå för 

konsekvenserna av det egna agerandet. 
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Merchant och Van der Stede (2012) förklarar dessutom att resultatstyrning innebär just att de 

anställda i en organisation styrs av resultat, där goda genererade resultat innebär att de anställda 

belönas. Trots att det inte framkommer att cheferna i den undersökta organisationen belönas 

vid goda generade resultat så menar enhetscheferna att de hålls ansvariga om teamet skulle 

överskrida dess budget. Detta är något vi kommer att återkomma till under det avsnitt som 

analyserar ansvarsförhållanden, se 5.2.1 Ansvarsförhållanden.  

 

5.2 Att förstå ansvarstagande 

 

Ansvarstagande är ett komplext begrepp (Romzek 2000; Sinclair 1995). Schillemans (2015) 

förklarar dessutom att ansvarstagande kan ha olika betydelser för olika chefer. Detta skulle 

kunna vara förklaringen på varför det i vår studie framkommer att cheferna i den undersökta 

organisationen har olika uppfattningar om vad ansvarstagande innebär. Ett flertal av cheferna i 

den undersökta organisationen menar att ansvarstagande rymmer frågan om att ta ansvar för de 

arbetsuppgifter som dessa är ålagda. De menar att de måste ta tag i och genomföra samt slutföra 

dessa åtaganden. För att kunna göra detta menar cheferna att dessa själva måste ansvara för att 

de vet vilka ansvarsområden som tillhör dem och att det är ytterst viktigt att de vet detta. 

Ytterligare en förklaring på vad ansvarstagande är menar en av enhetscheferna innebär att denne 

måste utföra vissa arbetsuppgifter i rätt tid.  

 

Dessutom förklarar några andra chefer att ansvarstagande innebär att dessa driver organi-

sationen framåt mot de mål som är uppsatta. Cheferna menar också att det ligger på deras ansvar 

att förmedla och kommunicera i olika riktningar både i en arbetsgrupp och till utomstående 

samarbetspartners. En enhetschef förklarar dessutom att ansvarstagandet omfattar en skyldighet 

att följa de riktlinjer, principer och lagar som finns inom organisationen. Samtliga chefer menar 

också att ansvarstagandet är kopplat till de ansvarsområden som dessa har. De förklarar att de 

måste sköta dessa ansvarsområden för att verksamheten ska fungera så att samarbetspartners 

utanför organisationen också kan arbeta på ett korrekt sätt. Dessutom kan cheferna hållas 

ansvariga då de exempelvis inte skött en arbetsmiljöfråga på ett korrekt vis. En enhetschef 

förklarar nämligen att om denne inte följer de regler och riktlinjer som finns inom arbets-

miljöområdet så kan denne bli åtalad. Det är därför av vikt att cheferna sköter sina ansvars-

områden och utför sina arbetsuppgifter på ett korrekt sätt eftersom de hålls ansvariga för sitt 

handlande. Genom detta genomsyrar ansvarstagandet deras arbete eftersom det framkommer 

att ansvarstagande är något som finns i chefernas dagliga arbete.   

 

Det framkommer att cheferna i den undersökta organisationen på så vis kopplar ansvarstagande 

till ansvar och därmed också kopplar det till sina arbetsbeskrivningar. Detta är något som Cohen 

(2004) menar är vanligt bland chefer. Detta kan ha att göra med att ansvarstagandet grundar sig 

i att ta ansvar och att cheferna sedan hålls ansvariga för sina handlingar, vilket Keay och 

Loughrey (2015) förklarar. Det framkommer därigenom i empirin att det kan vara svårt att hålla 

begreppet ansvar och begreppet ansvarstagande ifrån varandra eftersom de går in i varandra. 

Dessutom framkommer det att ansvarstagande har olika betydelser för cheferna i den under-

sökta organisationen, dock går det ändå att se att det finns en samlad bild som grundar sig i att 

de tar ansvar. Det innebär att cheferna har en samlad bild över vad ansvarstagande innebär trots 

att de inte förklarar det på samma vis. Robert och Scapens (1985) förklarar dessutom att den 

bredaste förklaringen till ansvarstagande hänvisar till en beteendeaspekt, vilket innebär att de 

anställda i en organisation har ansvar för det egna uppträdandet och agerandet på arbetsplatsen. 

Detta skulle kunna vara förklarningen varför det i empirin framkommer att chefernas samlade 

bild av vad ansvarstagande innebär grundar sig i deras beteenden på arbetsplatsen, att de utför 
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sina arbetsuppgifter på ett korrekt vis samt att de hanterar de ansvarområden de är ålagda att 

göra så att de kan sköta och driva verksamheten i önskad riktning. 

 

5.2.1 Ansvarsförhållanden 

 

Offentliga chefer arbetar med flera ansvarsförhållanden där de är ansvariga inför stora delar av 

både interna och externa parter. Genom detta utgör ansvarstagande en viktig del av dessa 

chefers arbete (Page 2006; Schillemans 2015). Detta skulle kunna vara anledningen till varför 

det i empirin framkommer att samtliga chefer ger en samlad bild av att de är ansvariga inför ett 

flertal parter. Likt en enhetschef förklarar så är denne ansvarig inför sina medarbetare, chefer 

och överordnade samt mot medborgarna eftersom de verkar inom en myndighet. Samtliga 

chefer förklarar också att de känner sig ansvariga inför sina medarbetare, och att dessa ska ha 

det bra samt att dessa tilldelas de resurser de behöver för att kunna utföra sina arbeten. Två 

enhetschefer och två mellanchefer förklarar dessutom att dessa känner sig ansvariga inför sina 

chefer och överordnade. Två andra enhetschefer och två mellanchefer nämner inget om att de 

är ansvariga inför överordnade utan dessa förklarar att de känner sig ansvariga inför arbets-

givaren. En av dessa menar också att denne är ansvarig inför verksamheten. Dessutom menar 

också en annan mellanchef att denne är ansvarig inför verksamheten.  

 

Vidare förklarar enhetscheferna att dessa är ansvariga för medarbetarnas arbetsmiljö och genom 

detta är de ansvariga inför dels medarbetarna men det tyder också på att de på så vis är ansvariga 

för att följa de regler och lagar som finns inom detta område. Fortsättningsvis förklarar en 

enhetschef och två mellanchefer att dessa även känner sig ansvariga inför de samarbetspartners 

som finns utanför organisationen som de skrivit avtal med. En av dessa mellanchefer förklarar 

att de måste ansvara och tänka ut mot dem eftersom deras externa samarbetspartners är 

beroende av att den undersökta enheten fungerar som det är tänkt och att de gör det dem ska. 

Dessutom påpekar två av enhetscheferna och två av mellancheferna att de känner sig ansvariga 

inför sina klienter som använder sig av organisationens tjänster. En av dessa mellanchefer 

menar att det handlar om att verksamheten fungerar som den ska och att medarbetarna gör det 

dem ska så att klienterna får det bra. Denne mellanchef menar att det viktigaste är att klienterna 

har det bra.  

 

Det finns olika ansvarsförhållanden som offentliga chefer handskas med, vilka presenteras i 

den teoretiska referensramen. Dessa är hierarkiskt-, juridiskt-, politiskt-, professionellt- och 

marknadsansvarstagande, vilka fungerar som krav från olika intressenter och kan hålla de 

offentliga cheferna ansvariga (Page 2006).  

 

Som sagt känner sig alla undersökta chefer ansvariga inför deras medarbetare. Dessa känner sig 

också ansvariga inför antingen överordnade, chefer, arbetsgivaren eller verksamheten. Enligt 

Page (2006) innebär detta att cheferna handskas med hierarkiskt ansvarstagande. Detta 

ansvarstagande är det ansvarsförhållande som under intervjuerna uppenbarar sig flest gånger 

eftersom samtliga respondenter förklarar att de känner sig ansvariga inför överordnade på ett 

eller annat vis. Mellancheferna har ett delat ansvar med enhetscheferna men det yttersta 

ansvaret för detta ligger på enhetscheferna. Genom att enhetscheferna också är mellanchefernas 

chefer, som den högre chefen berättar, så innebär detta att mellancheferna är underordnade 

enhetscheferna. Detta innebär i sin tur att dessa mellanchefer står till svars inför enhetscheferna. 

Dessutom förklarar samtliga enhetschefer att dessa är ansvariga för den budget som ålagts 

teamet. Enhetscheferna menar att om de skulle överskrida budgeten som ålagts teamet så får de 

står till svars inför sina överordnade. De påpekar dock att de ges möjlighet att förklara sig varför 
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det blev som det blev, vilket enligt Roberts och Scapens (1985) är en del av ansvarstagandet. 

Fortsättningsvis känner sig samtliga chefer i organisationen ansvariga inför sina medarbetare. 

Cheferna menar att de måste se till att medarbetarna har de medel de behöver för att utföra sina 

arbeten och att de även verkar i en rimlig arbetsmiljö. Ett sådant ansvarsförhållande skulle 

kunna tyda på ett hierarkiskt ansvarstagande även om detta inte är något som Page (2006) 

nämner i sin studie. Detta eftersom respondenterna talar om ett sådant ansvarsförhållande i stor 

utsträckning och alla var enliga om att medarbetarna var en sådan intressentgrupp som de kände 

sig ansvariga inför. Till begreppet hierarki passar även ett sådant ansvarsförhållande in eftersom 

en hierarki inte enbart går uppåt utan även sträcker sig nedåt mot medarbetarna.  

 

Vidare förklarar också en av enhetscheferna att denne känner sig ansvarig för att följa riktlinjer, 

lagar och principer som finns i organisationen. Denne menar att om hen inte följer lagar och 

riktlinjer kan denne bli åtalad för sina handlingar eller uteblivna handlingar. Samtliga enhets-

chefer förklarar, som sagt innan, att dessa är ansvariga för teamets budget. Trots att dessa inte 

påstår att de måste följa riktlinjer och lagar så tyder ändå ansvaret för budget på att de handskas 

med riktlinjer. Dessutom är de ansvariga för medarbetarnas arbetsmiljö och där finns det 

riktlinjer och lagar som de måste följa. Det framgår inte tydligt att alla enhetschefer handskas 

med lagar och riktlinjer men då de ansvarar för bland annat budget och arbetsmiljö och 

dessutom, som en av enhetscheferna förklarar, verkar inom en myndighet finns det lagar och 

riktlinjer som dessa måste anpassa sig efter. Därav innebär det att enhetscheferna i den under-

sökta organisationen handskas med juridiskt ansvarstagande. Detta eftersom Page (2006) menar 

att juridiskt ansvarstagande är ett ansvarsförhållande som omfattar lagar och regler. Vidare är 

detta inget ansvarstagande som mellancheferna nämner men då de delar ansvaret med enhets-

cheferna som handskas med juridiskt ansvarstagande, handskas också mellancheferna indirekt 

med juridiskt ansvarstagande. Därav är detta ett ansvarstagande som antagligen finns i organi-

sationen i större utsträckning än vad de undersöka cheferna får det att framkomma som. Detta 

skulle kunna bero på att det är självklart att de måste följa de lagar och riktlinjer som finns då 

de arbetar inom en myndighet, och därav är detta inte är något som de noterar i sitt dagliga 

arbete.  

 

Page (2006) förklarar att offentliga chefer handskas med politiskt ansvarstagande, vilket 

innebär att olika utomstående intressenter kan påverka de offentliga chefernas beteende. Det 

framkommer i empirin att flera av cheferna känner sig ansvariga inför deras klienter samt 

samarbetspartners som finns utanför organisationen. En mellanchef menar att denne är ansvarig 

för att klienterna ska ha det bra genom att se till att verksamheten fungerar. Dessutom förklarar 

en enhetschef att denne är ansvarig för att se till att deras verksamhet fungerar som den ska och 

att dessa gör det dem ska så att deras externa samarbetspartners i sin tur fungerar som de är 

tänkt. En annan enhetschef förklarar också att denne måste informera och kommunicera med 

samarbetspartners som finns utanför organisationen. Att dessa chefer känner sig ansvariga inför 

externa samarbetspartners och klienter tyder på ett politiskt ansvarstagande. Cheferna handskas 

med detta i stor utsträckning då en chef förklarar att det finns många samarbetspartners utanför 

organisationen som teamen arbetar med. Dessutom framkommer det att samtliga chefer i den 

undersöka enheten antingen känner sig ansvariga inför externa samarbetspartners, klienter som 

använder sig av teamets tjänster eller samhällets medborgare. Därav handskas samtliga chefer, 

oavsett enhetschefer eller mellanchefer, i den undersöka enheten med politiskt ansvarstagande.  

 

Enhetscheferna förklarar att mellancheferna tilldelas ansvar men att det yttersta ansvaret ändå 

ligger på enhetscheferna. Dessutom förklarar en enhetschef att medarbetarna också har sitt 

individuella ansvar genom sitt yrkesansvar. Genom detta menar också två mellanchefer att de 

inte upplever att de behöver kontrollera att medarbetarna gör det dem ska eftersom dessa har 
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sitt eget ansvar. Page (2006) menar att professionellt ansvarstagande kan ersätta hierarkisk 

övervakning, vilket framkommer i empirin genom att cheferna inte upplever att de behöver 

kontrollera att de anställda gör det dem ska. En annan mellanchef förklarar dessutom att denne 

ibland måste stötta medarbetarna i stressiga situationer när dessa inte alltid hinner med 

administrativa uppgifter. Mellanchefen menar att denne då måste stötta medarbetarna i att de 

inte kommer att fråntas sina akademiska examina bara för att de väntar med de administrativa 

delarna i en sådan situation. Enligt mellanchefen är det klienterna som går först vid en sådan 

situation och därmed får det administrativa vänta. Likt vad några av cheferna förklarar så 

upplever de inte att de behöver kontrollera att medarbetarna gör det dem ska eftersom de har 

sitt eget ansvar och själva får stå till svars för sitt handlande. Därmed skulle det kunna vara så 

att professionellt ansvarstagande i denna organisation ersätter hierarkisk övervakning. Det tyder 

dock inte på att det skulle innebära att detta egna ansvarstagandet i form av professionellt 

ansvarstagande ersätter hierarkiskt ansvarstagande. Detta eftersom cheferna tydligt beskriver 

att hierarkiskt ansvarstagande är något som finns i organisationen. Dessutom menar Page 

(2006) att professionellt ansvarstagande kan leda till mer handlingsfrihet till både cheferna och 

medarbetarna. En av mellancheferna som förklarar att denne inte upplever att hen behöver 

kontrollera de anställda menar också att om de anställda inte gör det dem ska så uppkommer 

detta i form av en händelserapportering. Genom att de inte behöver kontrollera medarbetarna 

kan det på så sätt innebära att cheferna erhåller utrymme för att hantera andra ansvarsuppgifter. 

Det kan också innebära att dessa mellanchefer erhåller mer utrymme för att arbeta med 

förbättringsarbeten så att organisationen på så vis utvecklas.  

 

Det sista ansvarsförhållandet, marknadsansvarstagande, som Page (2006) beskriver är inget 

ansvarsförhållande som respondenterna i den undersökta enheten diskuterar. Om cheferna 

faktiskt hanterar ett sådant ansvarsförhållande går inte att säga. Även om detta inte är ett 

ansvarsförhållande vi funnit under denna studie så behöver det inte betyda att det inte är ett 

förhållande som dessa chefer handskas med. Detta eftersom det troligtvis finns någon slags 

konkurrens som cheferna i organisationen handskas med. Det skulle kunna vara så att eftersom 

teamen är tvärfunktionella och därmed innehar samma professioner skulle en intern konkurrens 

tänkas kunna uppstå mellan teamen. Detta eftersom klienterna skulle kunna tänkas byta team 

om de anser att ett annat team erbjuder bättre tjänster. Som sagt ovan är detta dock inget 

ansvarsförhållande vi kan identifiera i den undersökta organisationen.  

 

Dessutom förklarar fyra chefer att dessa handskas med mycket information som ska medlas 

vidare till andra parter. En del av ansvarstagandet handlar om att informera parter om skilda 

saker (Robert & Scapens 1985), och därav ingår det i de undersökta chefernas arbetsuppgifter 

att informera olika parter. Några chefer förklarar också att de är ansvariga för händelse-

rapportering, arbetsmiljö och budget. Sådana ansvarsområden, inte minst händelserapportering, 

innebär att de måste söka information för att ta reda på vad som hänt för att kunna se vad de 

kan göra bättre. Dessutom förklarar en mellanchef som sagt ovan att om de i teamet inte sköter 

sitt arbete så framkommer detta i form av en händelserapportering. Det innebär att de sedan får 

stå till svars för sitt handlande.  

 

Schillemans (2015) förklarar att ansvarsförhållandena som offentliga chefer handskas med 

skiljer mellan tre olika faser, informationsfasen, diskussionsfasen och konsekvensfasen. Genom 

att cheferna handskas med information som ska medlas vidare till andra parter samt att de är 

ansvariga för händelserapportering och budget innebär det att cheferna tillhandahåller olika 

parter information av något slag. Dessutom är enhetscheferna ansvariga för arbetsmiljön och 

tillsammans med budgeten och händelserapporteringen utgör samtliga dessa ansvarsområden 

ett tillhandahållande av information om handlingar eller uteblivna handlingar, processer och 
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prestanda av något slag. Samtliga mellanchefer ingår också som sagt i en statistikgrupp där de 

presenterar hur det går för verksamheten. Detta innebär på så sätt att de tillhandhåller inform-

ation om prestanda. Vidare är budget ett sådant ansvar som innebär att cheferna måste söka 

information om vad som hänt och analysera detta för att se om de följer budgeten samt varför 

de överskridit budgeten om detta skulle ske. Enhetscheferna menar att om de överskrider 

budgeten ges cheferna möjlighet att förklara vad som hänt. För att de ska kunna förklara måste 

de själva ta reda på och analysera vad som hänt. Som sagt ovan innebär också händelse-

rapportering att de analyserar vad som hänt och därmed söker mer information.  

 

Enhetscheferna kan hållas ansvariga för sitt handlande och bli åtalade om de inte skött 

exempelvis en arbetsmiljöfråga på ett korrekt vis. Dessutom, som sagt ovan, kan medarbetarna 

få stå till svars för sitt agerande om det i en händelserapport framkommer att dessa ej skött sina 

arbetsuppgifter korrekt. Det framkommer därmed i empirin att de undersökta cheferna delar 

information om bland annat prestanda och uteblivna handlingar, och dessutom analyserar de 

vad som har skett och efter det kan de få stå till svars för sina handlingar. På så sätt framkommer 

det att samtliga faser som Schillemans (2015) redogör för finns i organisationen och därmed 

kan hålla cheferna ansvariga genom olika krav.  

 

Det framkommer i empirin att cheferna i den undersökta organisationen på så sätt handskas 

med flera olika ansvarsförhållanden som kan hålla dem ansvariga på olika sätt. Genom dessa 

ansvarsförhållanden framkommer det att cheferna utkrävs på ansvarstagande på olika sätt 

beroende på vilket typ av ansvarsförhållande det gäller. Ansvarstagandet återfinns därmed i 

chefernas olika arbetsuppgifter och ansvarsområden eftersom de olika ansvarsförhållandena 

kräver olika slags arbetsuppgifter för att cheferna ska möta deras krav.  

 

5.2.2 Hantera ansvarstagande 

 

Efter den omorganisering som ägde rum i den undersökta organisationen blev ansvaret på 

enhetscheferna för stort. Enhetscheferna fick ett högre genomsnitt av medarbetare under sig än 

vad det var tänkt, vilket kan ha bidragit till det ökade ansvaret. En enhetschef förklarar att denne 

innan införandet av mellanchefer blev tvungen att arbeta med det som ansågs mest akut och 

därmed hanns inte alla ansvarsområden med. Enhetschefen menar att denne därmed aldrig fick 

möjligheten att göra något från grunden. En annan enhetschef förklarar att det handlar om att 

kunna prioritera, och ibland inser denne att hen skulle ha prioriterat på ett annat vis. Dessutom 

menar samtliga respondenter att prioritera ingår i deras ansvarstagande och att det inte finns 

några större problem i detta. Att kunna prioritera som offentlig chef ingår i ansvarstagandet och 

är av vikt för att kunna hantera ansvarstagande (Schillemans 2015).  

 

För att underlätta för enhetscheferna infördes till en början mer administrativ hjälp. Cheferna 

fick dubbelt så mycket administrativ hjälp än vad de haft innan vilket underlättade en del. 

Administrativ hjälp i form av en administratör innebar enligt några chefer att vissa enklare 

arbetsuppgifter och ansvarsområden kunde delegeras. Administrativ hjälp är något som 

Hagström (1990) och Schillemans (2015) redogör för att vara ett alternativ för offentliga chefer 

för att hantera krav på ansvarstagande. De insåg dock i den undersökta enheten att detta inte 

var nog för att enhetscheferna skulle kunna hantera krav på ansvarstagande på ett tillräckligt 

bra sätt.  

 

Den högre chefen förklarar att enhetscheferna behövde delegera fler kvalificerade arbets-

uppgifter och därmed behövdes det en uppstöttning i chefsledet. Efter en diskussion hur detta 
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skulle göras valde enheten att införa mellanchefer. Mellanchefer skulle också kunna innebära 

en form av administrativ hjälp då det i empirin framkommer att de hjälper enhetscheferna och 

underlättar vissa arbetsuppgifter samt ansvarsområden. Dessutom menar den högre chefen att 

varje team har fått upprätta ett dokument om hur ansvarsfördelningen ska se ut mellan enhets-

chefen och mellanchefen. Genom detta ska det finnas en tydlighet om vilka ansvarsområden 

som ska delegeras till mellancheferna. Att delegera ansvar för att underlätta krav på ansvars-

tagande i stora organisationer menar Weick (1983) kan vara ett alternativ.  

 

Att införa mellanchefer kan ur en synvinkel vara positivt och de undersökta enhetscheferna 

menar att hantering av ansvarstagande har blivit lättare i och med införandet av mellanchefer. 

Mellanchefer skulle dock kunna innebära andra styrproblem för en organisation och som den 

högre chefen i den undersökta organisationen förklarar kan det bli svårt med rollfördelningen 

mellan enhetscheferna och mellancheferna.   

 

5.3 Mellanchefer 

 

Som sagt infördes mellanchefer i den undersökta enheten för att underlätta enhetschefernas 

ansvarstagande. Det kan dock uppstå både fördelar och nackdelar med att införa mellanchefer 

i en organisation och därmed är detta något vi kommer att analysera i följande avsnitt.  

 

5.3.1 Fördel med mellanchefer 

 

Enligt Hagström (1990) är det viktigt att offentliga chefer har kunskap kring underordnades 

reaktioner och deras arbete. Detta eftersom författaren menar att de underordnade då känner sig 

mer tillfreds och arbetsamma. En mellanchef i den undersöka enheten förklarar att det finns 

vissa ansvarsområden och arbetsuppgifter som är mer lämpliga för en mellanchef att ansvara 

för än en enhetschef. Dessutom menar en annan mellanchef att dennes förtroende från 

medarbetarna troligtvis kommer från att mellanchefen kommer nedifrån organisationen och 

därmed har stor kunskap kring deras arbete. Ytterligare en mellanchef förklarar att denne 

tilldelades ett ansvar för sådana bitar som denne hanterade innan hen gick upp i organisationen 

och blev chef.  

 

Efter införandet av mellanchefer menar flera utav respondenterna att medarbetarna upplever att 

det finns en chef lättare tillhands. En mellanchef förklarar att innan införandet av mellanchefer 

kändes det som att det kunde gå veckor mellan de såg sin chef. En mellanchef menar även att 

medarbetarna upplever, förutom att enhetschefen idag är mer tillgänglig, att det också finns en 

till chef som finns nära dem och kan stötta dem. Att det finns en chef lättare tillgänglig kan 

innebära att medarbetarna känner sig mer sedda och att de får stöttning. En av enhetscheferna 

menar dessutom att denne idag kan ge mer feedback och stöttning till medarbetarna eftersom 

hen har mer tid till att göra detta sedan införandet av mellanchefer.  

 

Samtliga mellanchefer kommer antingen nedifrån i det team denne arbetar i idag, från ett annat 

team eller från någon annan del av organisationen. Detta skulle på så sätt kunna innebära att 

medarbetarna får ett ökat förtroende för mellancheferna eftersom dessa har stor kunskap kring 

den operativa nivån. Genom detta skulle mellancheferna också lättare kunna översätta inform-

ation som kommer nedifrån respektive uppifrån som ska medlas vidare åt respektive håll. Detta 

skulle då kunna tänkas innebära att det blir lättare för cheferna att förverkliga och driva igenom 

ledningens beslut. Dessutom skulle det kunna tänkas bli lättare för mellancheferna att hantera 
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hierarkiskt ansvarstagande. Detta eftersom mellancheferna både arbetar närmare och har stor 

kunskap kring den operativa nivån, och därmed kan de lättare möta och översätta olika inform-

ationskrav som kommer från olika håll inom organisationen och ska medlas vidare till olika 

parter.  

 

En annan fördel med införandet av mellanchefer i den undersökta enheten är att enhetscheferna 

har avlastats. Enhetscheferna menar att de idag kan arbeta med andra ansvarsområden som de 

tidigare inte hann med på grund av för stort ansvar. Sedan införandet av mellanchefer ligger 

inte ansvarsområdet bemanning på enhetscheferna. Detta är något som har frigjort enhets-

cheferna då detta enligt en av cheferna tar upp mycket tid och energi. Det framkommer att 

enhetscheferna upplever att de idag kan fokusera på andra viktiga ansvarsområden istället för 

att endast arbeta med det som anses akut. Dessutom framkommer det att bemanning idag ligger 

på mellanchefen i tre av teamen, i det sista teamet ligger det på samordnare som finns i teamet. 

En enhetschef förklarar dessutom att denne sedan införandet av mellanchefer ges utrymmet att 

göra det denne ska göra, alltså att vara chef. Enhetschefen menar att innan införandet av mellan-

chefer fanns inte ett sådant utrymme.  

 

Enligt två enhetschefer innebär också mellanchefen en ny kollega som dessa kan resonera med. 

En av dessa enhetschefer förklarar även att detta är en tillgång eftersom mellanchefen är insatt 

i dennes team och medarbetare och därmed kan enhetschefen och mellanchefen lättare resonera 

tillsammans. Denne enhetschef menar att denne innan införandet av mellanchefer resonerade 

med en annan enhetschef men eftersom denne arbetar i ett annat team var denne inte insatt i 

teamets medarbetare. Genom detta skulle enhetscheferna kunna tänkas spara tid och resurser 

eftersom mellanchefen redan är insatt i teamet och därmed lättare kan sätta sig in i situationen. 

Dessutom skulle det kunna tänkas att enhetschefernas arbetsmiljö har blivit bättre då mellan-

cheferna innebär en ny kollega som arbetar nära dessa och det skulle kunna innebära att enhets-

cheferna upplever att de inte är lika ensamma utan har någon att dela ansvaret med.  

 

Samtidigt som enhetscheferna får en ny kollega lärs mellancheferna i den undersökta enheten 

upp och kan därmed formas på det sätt som organisationen önskar. Sirisetti (2011) förklarar att 

det är av vikt att utbilda och utveckla kompetensen hos blivande chefer. Detta är något som de 

i den undersökta organisationen gör eftersom den högre chefen förklarar att mellancheferna är 

”chefer på tillväxt” och ges ett ansvar som är anpassat för deras nya roller. Dessutom menar en 

enhetschef att mellancheferna är nya är sina roller och därmed introduceras de in i chefskapet. 

Detta är något som gynnar mellancheferna då de dels är nya i sina roller och dels är rollen även 

ny i enheten. Det skulle även kunna gynna organisationen eftersom de ges chansen att forma 

mellancheferna som organisationen önskar. Det skulle i sin tur kunna leda till att mellan-

cheferna i framtiden får mer ansvar och kanske tilldelas ett annat ansvar eller en ny roll i organi-

sationen.  

 

Det framkommer att samtliga enhetschefer i den undersökta organisationen upplever att 

mellancheferna är en stor tillgång. De menar att ansvaret som enbart låg på dem har minskat 

och därmed har också arbetsbördan som utgjordes av krav på ansvarstagande minskat. 

Dessutom uppkommer det under intervjuerna med enhetscheferna att dessa inte upplevt 

införandet av mellancheferna som problematisk. En av dessa påpekar dock att mellancheferna 

är nya i sina roller och dessutom är situationen ny för enhetscheferna och det finns därmed 

mycket att arbeta med i framtiden för att utveckla rollerna. En annan enhetschef menar att denne 

sedan införandet av mellanchefer lättare kan slappna av då denne inte är tillgänglig på arbets-

platsen för medarbetarna. Detta eftersom denne vet att mellanchefen ändå finns där för 

medarbetarna och kan stötta dem. Dessutom, som sagt innan, så upplever några enhetschefer 
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att införandet av mellanchefer har varit bra eftersom dessa har fått en ny kollega som de kan 

resonera med. Det framkommer därmed i empirin att mellancheferna i den undersöka organi-

sationen har utgjort ett flertal fördelar.  

 

5.3.2 Hinder och utmaningar för mellanchefer 

 

Mellancheferna kan som sagt ovan utgöra fördelar för organisationen men det kan också uppstå 

problem för mellanchefen i dennes roll. Den högre chefen i den undersökta organisationen 

förklarar nämligen att denne innan införandet av mellanchefer såg problemet i att det skulle 

kunna bli svårt med rollfördelningen. Författare så som Israel (1990) förklarar att mellanchefer 

kan stöta på flera olika hinder i sina roller. Detta kan vara anledningen till varför det i empirin 

framkommer att mellancheferna i den undersökta organisationen har mött olika hinder. 

Drakenberg (1997) menar att för att förstå mellanchefen och dennes roll i organisationen är det 

av vikt att se till de hinder som mellanchefen kan bemöta. 

 

Mellancheferna i den undersökta organisationen har fått ett stort ansvar tilldelat till sig även om 

det är anpassat eftersom de är nya i sina roller. Flera av mellancheferna förklarar att ett 

ansvarsområde som tar upp mycket tid och som är tungt är bemanning. Dessutom menar de att 

de samtidigt har ansvar för förbättringsarbeten och därmed kan vi se att mellancheferna har 

relativt spridda ansvarsområden. Detta skulle på så vis kunna tyda på en hög arbetsbelastning 

för mellancheferna. Detta eftersom Larsson (2008) förklarar att en risk med ökat ansvar på 

mellanchefer kan leda till en högre arbetsbelastning för mellanchefer.  

 

Drakenberg (1998) och Schartau (1993) förklarar att mellanchefer ställs inför utmaningar på 

grund av begränsad auktoritet och befogenhet. En mellanchef i den undersökta organisationen 

förklarar att denne ibland upplever begränsad auktoritet i form av att denne inte har tillräckligt 

ansvar när det gäller exempelvis personal. Ett problem med detta skulle kunna vara att det leder 

till att ett ärende missas eftersom mellanchefen tror att enhetschefen hanterar det då denne har 

rätt befogenhet, vilket mellanchefen kanske då inte har.   

 

Israel (1990) förklarar att ett hinder som kan uppstå för mellanchefen i dennes roll är hinder 

som består av hur människor förhåller sig till varandra och hur de agerar gentemot varandra. 

Detta kan vara anledningen till varför det i empirin framkommer att det uppstår problem i 

rollfördelningen mellan enhetscheferna och mellancheferna. Exempelvis framkommer det att 

en mellanchef i organisationen upplever att det emellanåt är svårt att veta vad denne ska göra 

eftersom rollen är ny. Dessutom menar en annan mellanchef att det kan vara svårt att veta vad 

dennes enhetschef har gjort. Mellanchefen menar att ett ärende på så sätt kan falla mellan 

stolarna då denne tror att enhetschefen hanterar det och vice versa. Detta var något som den 

högre chefen var orolig över. Detta eftersom denne menar att det kan bli svårt med roll-

fördelningen när mellanchefer införs. Denne menar dock också att de upprättade ett dokument 

med ansvarsfördelning mellan enhetschefen och mellanchefen. Att upprätta ett sådant 

dokument är en god tanke för att försöka tydliggöra vem som ska göra vad. Det framkommer 

dock att detta dokument inte har nått hela vägen fram eftersom en mellanchef likt ovan förklarar 

att ett ärende kan falla mellan stolarna på grund av att denne inte alltid vet vem som ska göra 

vad. Ett sätt att undvika att ett ärende missas kan enligt en annan mellanchef i den undersökta 

organisationen vara att ha en tät dialog mellan mellanchefen och enhetschefen.  

 



 

 - 45 - 

Ett problem med att rollfördelningen inte är komplett då de inte vet riktigt vem som ska göra 

vad är att det skulle kunna leda till att det tär på relationen mellan enhetschefen och mellan-

chefen. Det framkommer dock att samtliga undersökta chefer upplever att relationen till den 

andra chefen fungerar bra. En enhetschef menar att denne har samma relation till sin mellanchef 

som denne har till vilken medarbetare som helst. En annan enhetschef påpekar dock att rela-

tionen är något annorlunda till mellanchefen än vad den är till resten av medarbetarna. 

Dessutom menar den högre chefen att denne vet att relationen mellan enhetscheferna och 

mellancheferna kan vara svår eftersom de arbetar nära varandra samtidigt som enhetscheferna 

är mellanchefernas chefer. Den högre chefen menar att de ändå valde att enhetscheferna skulle 

vara mellanchefernas chefer eftersom de annars hade blandat in ytterligare en chef som då 

kanske hade rört till ansvarsfördelningen. Trots att den högre chefen var orolig för att relationen 

mellan enhetscheferna och mellancheferna kan bli svår då de arbetar så nära varandra så 

upplever ändå dessa som sagt ovan att relationen fungerar bra.  

 

Israel (1990) menar att det också finns hinder i rollen som mellanchefen som denne sätter upp 

för sig själv. Det framkommer att två av mellancheferna i den undersökta organisationen 

upplevde en rädsla då de tog steget upp och blev chefer. De menar att de var rädda för hur 

medarbetarna skulle hantera detta då dessa mellanchefer kom nedifrån i organisationen. 

Dessutom förklarar en annan mellanchef att denne också kom nedifrån i organisationen och på 

så sätt upplever att detta emellanåt kan vara problematiskt. Detta eftersom mellanchefen menar 

att denne blev chef för gamla kollegor och det kan därmed vara svårt att veta hur mycket denne 

ska agera chef vs. kompis. Ett problem med detta skulle på så sätt kunna vara att mellanchefen 

inte vågar utöva sitt chefskap vilket enligt Larsson (2008) är avgörande för att mellanchefen 

ska kunna omsätta ledningens visioner i praktiken.  

 

En annan utmaning för mellanchefer menar Drakenberg (1997) är att dessa slits mellan krav 

som kommer både uppifrån och nedifrån, och därmed kan de sällan vara alla till lags (Carlström 

2012; Drakenberg 1997; Larsson 2008). De undersökta mellancheferna förklarar att det är en 

fördel att de kommer nedifrån i organisationen eftersom de på så vis har stor kunskap kring den 

operativa nivån och därmed lättare kan översätta information som ska medlas till olika parter. 

De menar också att det hittills inte har uppkommit olika krav från parterna och därmed har 

ingen problematik uppstått i att medla mellan dem. Dessutom förklarar en mellanchef att olika 

ansvarstaganden emellanåt går emot varandra men att detta lätt kan lösas genom god kommu-

nikation och stöttning. Genom denna goda kommunikation skulle mellancheferna också kunna 

tänkas undvika att klämmas i mitten av olika krav. En mellanchef påpekar dock att ett problem 

med att medla kan ligga i att det ibland kan vara svårt att uppfatta informationen på ett korrekt 

sätt så att den förs vidare på det sätt som den första parten tänkt sig. Mellanchefen menar på så 

sätt att risken finns att informationens innebörd går förlorad längs vägen och förs därmed inte 

vidare på ett korrekt vis. Detta skulle kunna bero på att mellancheferna också får viss inform-

ation i andra hand, vilket en annan mellanchef förklarar. Denne mellanchef menar att erhålla 

information i andra hand kan vara en frustration emellanåt. Risken med sådan andrahands-

information är att det också skulle kunna leda till att mellancheferna tar felaktiga beslut. Detta 

eftersom Torres, Drago och Aqueveque (2015) förklarar att mellanchefer riskerar att ta felaktiga 

beslut då organisationen inte främjar öppenhet. Att mellanchefen, likt ovan, tillhandahålls 

andrahandsinformation och att innebörden av informationen går förlorad skulle kunna tyda på 

att organisationen i en sådan situation inte främjar öppenhet.  
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5.3.3 Förväntningar 

 

Schillemans (2015) förklarar att det uppstår mängder av förväntningar på offentliga chefer, och 

Hagström (1990) förklarar att förväntningarna kan komma både uppifrån, nedifrån och från de 

på samma nivå. Detta skulle kunna förklara varför det i empirin, förutom de problem som kan 

uppstå för mellancheferna som problematiserats ovan, också framkommer att tre av mellan-

cheferna i den undersökta organisationen upplever att medarbetarna förväntar sig saker utav 

dem. Mellancheferna menar att medarbetarna förväntar sig att de ska kunna förändra vissa saker 

eftersom de är chefer som har stor kunskap kring den operativa nivån. Denna förväntan om att 

genomföra saker bara för att personen är chef upplever en av dessa mellanchefer som en börda. 

Att mellancheferna kan uppleva detta som en börda kan påverka deras psykiska arbetsmiljö 

vilket kan leda till en rad andra konsekvenser.  

 

Förutom att det uppstår förväntningar på mellancheferna kan det uppstå förväntningar på 

enhetscheferna. En enhetschef förklarar att när denne började som chef i teamet lät hen 

medarbetarna förklara vad de förväntade sig utav denne och därefter förklarade enhetschefen 

vad denne förväntade sig utav dem. Det framkommer att enhetschefen gjorde detta för att 

undvika slitningar mellan leden. På så sätt skulle den undersökta organisationen kunna undvika 

problem med förväntningar på både cheferna och på medarbetarna eftersom de i förväg har 

diskuterat det och även satt upp riktlinjer för detta.  

 

5.4 Slutdiskussion 

 

Den undersökta organisationen införde alltså mellanchefer för att hantera krav på ansvars-

tagande och den arbetsbörda detta innebar för enhetscheferna. Överlag är enhetscheferna nöjda 

med införandet av mellanchefer, dock menar dem att det fortfarande finns andra saker att arbeta 

med för att underlätta kravet på ansvarstagande. 

 

Som sagt ovan ligger bemanning idag på mellanchefen i tre av teamen och i det fjärde ligger 

det på samordnare som finns i teamet. Det framkommer att mellancheferna upplever att 

bemanning tar upp mycket av deras tid. Dessutom förklarar en av mellancheferna att detta 

ansvarsområde kanske inte borde ligga på chefsnivå utan på någon annan i teamet. Samma 

mellanchef påpekar dock att detta hade inneburit att de plockar en hel- eller halvtjänst som 

behövs någon annanstans i teamet. Vidare i det team där bemanningen ligger på samordnare 

som finns i teamet fungerar detta bra och innebär att mellanchefen i detta team kan lägga mer 

fokus på andra ansvarsområden. Eftersom det framkommer att bemanning tar upp mycket tid 

för mellancheferna samtidigt som bemanningen fungerar bra i det team som har samordnare så 

skulle detta kunna vara ett alternativ för samtliga team. Detta skulle kunna innebära att mellan-

cheferna avlastas och därmed kan fokusera på andra ansvarsområden, precis som den mellan-

chef som har samordnare kan göra.  

 

Det framkommer likt ovan att enhetscheferna upplever att hanteringen av ansvarstagande har 

blivit lättare sedan införandet av mellanchefer. Tre utav dessa påpekar dock att de i framtiden 

kommer att vilja delegera över fler ansvarsområden och arbetsuppgifter till respektive mellan-

chef. Dessutom framkommer det att några mellanchefer inte arbetar som mellanchefer på 100% 

och därmed skulle deras enhetschefer vilja att dessa arbetar fullt ut som mellanchefer. Dessa 

enhetschefer menar att detta skulle avlasta dem ytterligare eftersom det fortfarande ligger ett 

stort ansvar på dessa.  

 



 

 - 47 - 

Det administrativa stödet ökades som sagt för att försöka underlätta krav på ansvarstagande 

som låg på enhetscheferna. Det framkommer att administratören för ett av teamen inte sitter på 

samma plats som enhetschefen och därmed skulle denne enhetschef i framtiden vilja ha 

ytterligare stöd av administratören. En annan enhetschef förklarar också att dennes admi-

nistratör idag sitter på samma plats som denne men i framtiden är det tänkt att administratören 

ska sitta på en annan plats. Enhetschefen menar att vid en sådan förändring skulle denne behöva 

mer stöd av administratören än vad denne har idag. Eftersom enhetscheferna fortfarande 

upplever ett stort ansvar skulle ett alternativ kunna vara att öka det administrativa stödet även 

för dem som har administratören nära sig. Genom ett ökat stöd av administratör skulle vissa 

processer kunna tänkas effektiviseras och därmed underlätta informationskraven för cheferna. 

Dessutom menar Schillemans (2015) att chefer ska satsa på administrativt stöd för att kunna 

hantera informationskrav. Därmed skulle som sagt ett ökat stöd i form av ökad administratör 

kunna underlätta hanteringen av krav på ansvarstagande för cheferna i den undersökta organi-

sationen.  

 

Vidare förklarar dessutom två enhetschefer att det finns system i organisationen som inte 

främjar en effektiv process. De menar att de på så sätt själva måste försöka öka effektiviteten 

och lägga ner tid på att prova vart information ska läggas in i dessa system. Systemen blir därför 

tidskrävande och hämmar en effektiv process. Det framkommer att dessa två enhetschefer 

upplever att systemen måste utvecklas för att ge cheferna utrymme att fokusera på annat. 

Problem med att system är ineffektiva är att det kan leda till att information går förlorad eller 

inte framkommer på ett korrekt vis till den part som mottager den. Samtidigt innebär det, som 

några av enhetscheferna förklarar, att processer blir ineffektiva och därmed kan leda till 

frustration som kan leda till störningar i ledet och även ha en negativ inverkan på relationer 

mellan parter.   

 

Det framkommer även att två enhetschefer och en mellanchef upplever att det behövs fler 

stödfunktioner utöver administrativt stöd. De menar att det idag finns många ansvarsuppgifter 

som ligger på en chefsroll som inte behöver ligga på en chef. Det uppkommer nämligen att 

dessa chefer ansvarar för att bilarna fungerar och de ansvarar även för att bland annat sätta upp 

hyllor om detta behövs. Detta tar enligt cheferna upp mycket viktig tid som de istället skulle 

kunna lägga på andra ansvarsområden. Dessutom menar de att andra stödfunktioner förutom 

administrativt stöd, så som exempelvis IT och telefoni, skulle främja en effektivare process.  

 

En enhetschef förklarar att det kan uppkomma problem i medlingen av information till olika 

parter eftersom det inte alltid framkommer vem informationen ska till. Enhetschefen menar att 

det saknas en tydlighet. Därmed skulle en tydlighet kunna innebära ett underlättande av 

informationskrav eftersom det hade inneburit en effektivare process om det redan från början 

framkommer vem informationen ska medlas till. En sådan tydlighet skulle därmed kunna leda 

till att det blir lättare för cheferna att hantera krav på ansvarstagande.  

 

Som det framkommer ovan framkom det i empirin att cheferna hade olika förslag på förbätt-

ringar för att underlätta hanteringen av krav på ansvarstagande ytterligare. Enhetscheferna 

menar att mellancheferna underlättar hanteringen av ansvarstagande men att det skulle behöva 

ytterligare avlastning för att dessa lättare ska kunna hantera krav på ansvarstagande. 

Avslutningsvis behövs därför många interna stödfunktioner för att de offentliga cheferna i den 

undersökta organisationen lättare ska kunna hantera krav på ansvarstagande.  
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6 Slutsatser 
 

Kapitel sex är avsett för att besvara studiens syfte och dessutom presenteras det i detta kapitel 

vilket bidrag denna studie har tillfört på det teoretiska och praktiska planet samt förslag till 

vidare forskning. Genom att i praktiken se hur offentliga chefer utkrävs på ansvarstagande och 

hur en offentlig organisation internt hanterar krav på ansvarstagande syftar denna studie till att 

få en ökad förståelse för ansvarstagande i offentlig sektor. Vi vill bidra till en ökad förståelse 

kring detta ämne då vi anser att det finns lite kvalitativ forskning kring detta idag.  

 

6.1 Studiens slutsatser 

 

Detta avsnitt är till för att besvara studiens syfte. Vi kommer att redogöra för de resultat vi 

kommit fram till under studien för att sedan kunna besvara studiens forskningsfrågor och 

uppfylla dess syfte. Slutsatserna kommer att presenteras utifrån de forskningsfrågor som 

presenteras i studiens första kapitel.  

 

6.1.1 Hur utkrävs offentliga chefer på ansvarstagande? 

 

Vi har kommit fram till att cheferna i den undersökta organisationen kopplar begreppet ansvars-

tagande till ordet ansvar och därmed kopplar ansvarstagande till sina arbetsbeskrivningar. 

Genom de olika ansvarsförhållandena vi finner i organisationen kan vi dessutom se att cheferna 

är ansvariga inför ett flertal olika parter som ställer krav på dem. Därmed handlar varje arbets-

uppgift i slutändan om att de kan hållas ansvariga för sitt agerande och därmed kopplas 

begreppet ansvarstagande ihop med att ta ansvar.  Ansvarstagande är något som återfinns i 

chefernas ansvarsområden och ansvarsuppgifter samt ansvarsförhållanden, och därmed genom-

syrar det deras arbete. På så sätt utkrävs de undersökta cheferna på ansvarstagande genom de 

olika ansvarsförhållandena som kräver att de utför vissa arbetsuppgifter och sköter vissa 

ansvarsområden.  

 

6.1.2 Hur hanterar en offentlig organisation krav på ansvarstagande internt? 

 

Efter att i praktiken ha studerat hur offentliga chefer i en organisation utkrävs på ansvarstagande 

samt hur organisationen internt hanterar krav på ansvarstagande, har vi kommit fram till att ett 

alternativ kan vara att införa mellanchefer för att öka stödet för enhetscheferna.  

 

Den största problematiken som vi kan se med införandet av mellanchefer är att rollerna mellan 

enhetscheferna och mellancheferna inte är helt satta och därmed kan ett ärende missas eftersom 

det finns en otydlighet i vem som ska göra vad. Eftersom införandet av mellanchefer fortfarande 

är så pass nytt är det svårt att säga om problemet med rollfördelningen är ett bestående problem 

eller om det endast beror på att situationen är ny. Genom att situationen är ny för både enhets-

cheferna och mellancheferna finns möjlighet att problemet löses då båda parter är mer bekväma 

i sina roller och har kunnat arbeta fram en tydligare struktur för ansvarsfördelningen. Trots att 

mellanchefer kan leda till styrproblem och att mellanchefen kan ställas inför hinder och 

utmaningar så kan vi ändå se att införandet av mellanchefer till större del varit positivt för 

organisationen. Det vi har kommit fram till är att införandet av mellanchefer har underlättat 

kravet på ansvarstagandet som ligger på cheferna eftersom enhetscheferna både har fått 
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avlastning med ansvarsuppgifter men också fått en kollega de kan få stöd av, och som de 

dessutom kan resonera tillsammans med. Genom att införa mellanchefer har den undersökta 

organisationen därmed internt underlättat hantering av krav på ansvarstagande genom att 

fördela ansvaret på fler individer så att kraven på ansvarstagande inte blir lika stora på en och 

samma chef.  

 

Det går dock inte att säga om införandet av mellanchefer är ett bra alternativ för andra organi-

sationer utan det beror på hur cheferna i organisationen utkrävs på ansvarstagande och dessutom 

hur organisationen är uppbyggd.  

 

6.2 Studiens teoretiska och praktiska bidrag 

 

Studien bidrar på ett teoretiskt plan till en ökad förståelse för hur offentliga chefer kan utkrävas 

på ansvarstagande och på så vis bidrar studien till en ökad förståelse för ansvarstagande i 

offentlig sektor. På ett praktiskt plan tillför studien ett bidrag till hur offentliga organisationer 

kan underlätta hanteringen av krav på ansvarstagande och dessutom hur offentliga chefer kan 

avlastas från det tunga ansvarstagandet. Genom detta bidrar studien i helhet till en ökad 

förståelse för ansvarstagande i offentligt sektor.  

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

 

Genom vår studie har flera frågor aktualiserats som skulle kunna utgöra förslag på vidare 

forskning. Till en början innebär införandet av mellancheferna ett extra led i hierarkin vilket 

betyder att avstånden mellan ledningen och den operativa nivån blir längre. Därav tycker vi att 

det hade varit intressant och studera hur detta påverkar styrningen och även vilka andra problem 

det extra ledet kan orsaka kring ansvarstagandet. Dessutom hade det varit intressant att förutom 

att se till styrningen också studera hur det extra ledet påverkar medarbetarna och deras ansvars-

tagande. Avslutningsvis hade det varit intressant att se till den mänskliga aspekten och studera 

hur införandet av mellanchefer påverkar de mänskliga relationerna i organisationen. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide enhetschefer och mellanchefer 

Med intervjuerna avser vi att identifiera chefernas definition av ansvarstagande samt vilka 

ansvarsförhållanden dessa handskas med. Dessutom vill vi få en bild av hur respondenterna har 

uppfattat införandet av mellanchefer.  

 

Formulering av intervjufrågor 

▪ Vad innebär ansvarstagande för dig? 

▪ Vem känner du dig ansvarig inför? 

▪ Vad har du för roll i ansvarsfördelningen? 

▪ Hur ser uppdelningen av ansvar ut? 

▪ Hur arbetar du med ansvar?  

▪ Hur upplever du arbetet med ansvar? 

▪ Hur fungerar den uppdelning av ansvar som gjorts mellan mellanchef och enhets-

chef? 

▪ Hur mycket tid lägger du på administrativt arbete? 

▪ Hur mycket tid lägger du på att informera olika parter? 

▪ Upplever du att det finns krav på ansvarstagande som går emot varandra? 

▪ Hur upplever du att ansvarstagande styr dig i ditt dagliga arbete? 

▪ Hur upplever du att medarbetarna har påverkats sedan införandet av mellanchefer? 

▪ Vad skulle du vilja ändra på om du fick ändra på något? 
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