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Abstract 
 
The public sector is an important asset to the society and works as a function in the 
strengthening of social welfare. To continue to develop, it is essential for the welfare 
sector to work towards strengthening and developing the existing leadership. Our view is 
that some of the problems the public sector are fighting against today, are based on the 
failure to actively manage and work with their identity. This is a work that also requires a 
higher grade of integration with their stakeholders. The purpose of this paper is to 
highlight the complexity of leadership, based on selected theories of structure, culture, 
identity and communication, we also try to identify eventual similarities and differences 
between different activities in a municipality that can help to describe the complexity of 
the leadership. Our hope is that this can be a contribution to the continued work of 
leaders developing the public sector. The study is based on a qualitative approach with a 
case study method. This study seeks to examine the public sector as a phenomenon.  To 
obtain a deeper understanding and to create a deeper picture of this phenomenon, five 
cases have been selected which can provide a picture of the phenomenon construction. 
  
The results of the study show that there is a range of complex dimensions of leadership. 
Where the individual leader's attitude and understanding of the company's identity is 
important. Further complexity is also about being able to manage and live up to those 
expectations placed from the environment. The study also shows that a greater focus 
towards a service thinking in the public sector would be beneficial.  
 
Keywords: Communication, organizational communication, organizational identity, 
organizational culture, Service Management (internal marketing)  
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Sammanfattning 
 
Den offentliga sektorn är en viktig arbetsplats och utgör en funktion i att stärka välfärden. 
För att verksamheterna ska fortsätta att utvecklas är det av största vikt att välfärdssektorn 
arbetar för att stärka och utveckla ledarskapet. Vår uppfattning är att delar av de problem 
som den offentliga sektorn idag kämpar med grundar sig i att den inte aktivt förvaltar och 
arbetar med identiteten. Det är ett arbete som innebär att på ett effektivt sätt förhålla sig 
till sina intressenter. Syfte med denna uppsats är att belysa komplexiteten i ledarskapet, 
utifrån valda teorier kring struktur, kultur, identitet och kommunikation vill vi vidare 
försöka identifiera eventuella likheter och skillnader mellan olika verksamheter i en 
kommun som kan hjälpa till att beskriva komplexiteten. Vår förhoppning är att detta 
perspektiv kan bli ett bidrag för ledarnas fortsatta arbete med utvecklingen av den 
offentliga sektorn. Studien bygger på en kvalitativ ansats med fallstudie som metod. 
Studien avser att undersöka den offentliga sektorn som företeelse, för att nå en djupare 
förståelse och skapa en så verklighetsskildrande bild som möjligt av denna företeelse har 
fem fall valts ut som kan sägas utgöra en bild av företeelsens konstruktion. Dessa fall 
består av fem verksamheter i en kommun och där dessa i relation till varandra utgör ett 
fall. 
 
Resultatet av studien visar att det föreligger en rad olika komplexa dimensioner i 
ledarskapet. Där den enskilde ledarens förhållningssätt och förståelse för verksamhetens 
identitet är av betydelse. Vidare handlar komplexiteten också om att kunna hantera och 
leva upp till dem förväntningar som ställs från omgivningen. Studien visar också att ett 
större fokus mot ett service- och tjänstetänkande såväl för staden som för den offentliga 
sektorn skulle vara gynnsamt. 
 
 
Nyckelord: Kommunikation, organisationskommunikation, organisationsidentitet, 
organisationskultur, Service Management (intern marknadsföring) 
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1 Inledning 
 
Detta avsnitt syftar till att sätta vår studie i ett större sammanhang. En 
bakgrundsbeskrivning bidrar till att få en förståelse för den offentliga sektorns utveckling 
samt de problem som den offentliga sektorn anses stå inför.  
 
1.1 Bakgrund 
 
Den offentliga sektorn är en viktig arbetsplats i vårt samhälle och utgör därmed en viktig 
funktion i att stärka välfärden, här finns också många grundpelare för vår totala 
samhällsstruktur. I den offentliga sektorn återfinns staten, landsting och kommuner, 
samtliga tre delar bildar en plattform som potentiella arbetsgivare. Det är värt att betona 
att delar av den offentliga sektorn inte verkar under de kommersiella villkor som den 
privata sektorn, utan bedrivs i första hand för att tillgodose allmänhetens intresse. Den 
offentliga sektorn står inför utmaningen att ersätta och hantera det stora antalet chefer 
som de närmaste åren kommer att nå pensionsåldern, skriver Elias (2011) i en 
debattartikel i Göteborgs-Posten. Sektorn står också inför utmaningar vad gäller 
nyrekrytering av medarbetare i flera olika yrkeskategorier, men även hur verksamheten 
skall bedrivas för att stärka kvaliteten inom sektorn i stort. 
 
På senare tid har den offentliga sektorn fått allt större medial uppmärksamhet. Flera 
debattörer, tidningar och intresseorganisationen SKL (Sveriges Kommun och Landsting) 
menar att intresset för att arbeta i den offentliga sektorn är relativt lågt. Håkan Sörman, 
VD för SKL betonar i en artikel publicerad år 2011 att problemet kan härledas till en 
okunskap om vilka yrkeskategorier som finns i den offentliga sektorn, han påpekar också 
att många människor har en allmänt negativ bild av den offentliga sektorn (Barane & 
Brander, 2011).  Finansdepartementet har redogjort (Fi2009/7223) för riktlinjer om att 
stärka en god förvaltningskultur i den offentliga sektorn och att inspirera de statliga 
arbetsgivarna att verka för att öka förtroendet hos allmänheten för statlig förvaltning.   
 
I rapporten Här finns Sveriges viktigaste jobb (Färnsten & Feldt, 2011), presenterade 
intresseorganisationen SKL vikten av att stärka ledarskapet inom den offentliga 
verksamheten. Detta för att kunna fortsätta erbjuda välfärdstjänster av bättre kvalité men 
också för att kunna attrahera nya medarbetar med rätt kompetens. SKL menar att 
demografiska förändringar är en bidragande faktor till en större efterfråga på att 
välfärdstjänster förbättras och effektiviseras. Förändringen bidrar också till att skapa nya 
välfärdsarbeten, vilket också ställer allt större krav på att ny kompetens efterfrågas hos de 
nya medarbetarna.  
 
Vid en tidigare undersökning som SKL presenterade om hur anställda upplevde sitt 
arbete och sin arbetsplats i den offentliga sektorn visade undersökningen att anställda i 
den offentliga sektorn kände en stor motivation och engagemang inför sitt arbete, 
samtidigt som de upplevde sina arbetsuppgifter mer meningsfulla till skillnad från 
anställda inom den privata sektorn (Feldt, 2011). Undersökningen visade också att 
arbetsplatserna och offentliga sektorn som arbetsgivare uppvisar ett sämre rykte till 
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skillnad från den privata sektorn. Gapet vad gäller medarbetarna och arbetsplatsens image 
vad gäller den offentliga sektorn anses vara problematiskt för utvecklingen av den 
offentliga sektorn.  
 

”Det närmaste 10 åren kommer 15 000 av de 37 000 chefer som finns i kommuner 
och landsting att ha nått pensionsålder. För att verksamheterna ska fortsätta att 
utvecklas är det av största vikt att välfärdssektorn både kan locka till sig duktiga 
chefer och utveckla de potentiella ledare som redan jobbar i sektorn.” (Färnsten & 
Feldt, 2011, s. 9) 

 
Efter stormen Katerina i USA, belyser Feldman (2005) vikten av att ha effektiva 
offentliga organisationer och att kunna hantera offentliga medel effektivt.  I Feldmans 
(2005) forskning om den offentliga sektorn presenteras tre aspekter för att förbättra 
ledningen i den offentliga förvaltningen. Feldman (2005) menar att det behövs ett större 
politisk tryck för att nå bättre ledningsförmåga. Om förmåga till att leda inte är 
grundläggande kan en god förvaltning ses som omöjlig och sektorn kommer då att drivas 
av individer som inte har grundläggande ledarkunskaper. Feldman (2005) menar också att 
chefer i den offentliga sektorn behöver mer utbildning för att kunna hantera förvaltningen 
på ett bättre sätt. Slutligen anser Feldman (2005) att mer forskning kring hur offentliga 
organisationer bör hanteras är ofrånkomlig. 
 
I sin forskning lyckas Feldman (2005) påvisa att utmaningar som den offentliga 
förvaltningen ställs inför återfinns också i den privata sektorn, utmaningarna är till synes 
fler inom den offentliga sektorn, detta då det finns ett större politiskt tryck på den 
offentliga sektorn. Feldman (2005) menar att det finns fler aktörer med en större variation 
av intressen, intressenterna är mer närvarande då gränser mellan organisationer och yttre 
miljö är mer transparant. Den offentliga sektorn präglas av fler regler och begränsningar. 
Feldman (2005) menar också att den offentliga förvaltningen handlar lika mycket om att 
kunna hantera den yttre miljön som att kunna hantera den interna organisationen. Att 
kunna hantera människor, tillhandahålla tjänster och att nå mål under dessa 
omständigheter kan vara påfrestande för många ledare, eftersom de saknar kompetens för 
att kunna hantera dessa.  
 
Under flera år av sin forskning har Feldman (2005) studerat integration som ett nytt sätt 
att organisera, vilket syftar till att kunna arbeta över organisationernas och sektorernas 
gränser. Feldman (2005) menar att politiker, tekniska experter och allmänheten behöver 
finna nya sätt att arbeta tillsammans på för att hitta nya lösningar. Feldman (2005) 
belyser vikten av att kunna skapa och bygga relationer med politiker, externa intressenter 
och människor som arbetar i organisation. Dessa relationer kommer att vara viktigt att 
bevara för att förbättra förmågan att kunna agera. Feldman (2005) anser att det behövs 
mer forskning vad gäller utmaningar för den offentliga sektorn. Detta för att kunna bistå 
ledare med större kunskap om hur dessa utmaningar skall hanteras och hur resurser kan 
användas mer effektivt utan att försätta ryktet och förtroendet för den offentliga 
förvaltningen.  
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1.2 Problemdiskussion 
 
Ledare inom offentlig sektor i praktiskt taget alla OECD-länder1 står inför utmaningen att 
hantera trycket från ett allt tuffare ekonomiskt klimat, samhället och medborgarnas 
förväntningar på en högre servicegrad till lägre kostnad, demografiska förändringar och 
politiska reformer (Leslie & Canwell 2010). Utmaningen kräver inte i första hand 
rekrytering av nya ledarroller eller identifikation av medfödda ledarskapsegenskaper, 
Leslie och Canwell (2010) påpekar att det snarare handlar om att kunna utöva mer 
ledarskap på alla nivåer. t Hart (2011) belyser att studier om ledarskap inte på allvar 
utmanar och berör det offentliga ledarskapets kontext. Ledarskapet i den offentliga 
verksamheten står inför en allt mer växande utmaning med allt fler komplexa 
dimensioner, där rollen idag innefattar att kunna hantera olika dimensioner i ledarskapet 
simultant menar Siegel (2010). Rollen definierar Siegel (2010) utifrån tre olika 
perspektiv; »leading down«, »leading up« och »leading out« där simultanförmågan att 
samtidigt kunna hantera alla dessa tre dimensioner är av stor betydelse för ledare. Leslie 
och Canwell (2010) belyser att ledare som är aktiva i den offentliga sektorn behöver 
större insikt i verksamheterna för att hantera förändringar, utveckla kognitiv förmåga att 
leda i alla led och hantera den föränderliga omgivningen samt att i större utsträckning 
påvisa emotionell intelligens för att stärka motivationen hos sina medarbetare.  
 
Även Pullen (1992) menar att offentligt verksamma ledare står inför allt fler utmaningar. 
Att på bästa sätta kunna utforma sina budskap gentemot sin omgivning men också internt 
blir av allt större betydelse. Det är viktigt att kunna förmedla bilden av sin verksamhet på 
ett attraktivt och överensstämmande sätt. Hur man talar om sig själv som aktivt verksam 
och vilka aktiveter man utför har en direkt inverkan på verksamheten. Brist på sensibilitet 
kan leda till en negativ inverkan på verksamheten (Pullen, 1992). Förmågan till att 
externt kunna förmedla budskap kan därför sägas ligga i linje med vad Siegel (2010) 
beskriver som leading out-processen. Större sensibilitet och ett mer utvecklat ledarskap 
kan leda till att risken för negativa inverkningar minimeras, om ledaren ägna fokus åt att 
utvärdera hur budskap levereras och hur ledaren har påverkat budskapet (Pullen, 1992).  
 
Offentliga organisationer måste lära sig att hantera sina relationer och interaktioner med 
sin omgivning för att kunna bibehålla och förstärka positiva intryck och korrigera de 
negativa. Samtliga budskap som genereras av en verksamhet skapar tillsammans en 
image. Imagen blir den projektion av verksamheten som återspeglar dess värderingar, 
attityder och eventuella attribut som kommer att förknippas med verksamheten (Pullen, 
1992). Det ligger ett stor värde i de signaler som verksamheten sänder till sin omgivning. 
Budskap kan sändas visuellt, muntligt eller skriftligt och kan därmed vara av både 
negativ och positiv karaktär. Budskapen har på så vis stor betydelse för verksamhetens 
trovärdighet, på sikt kan inte verksamheten överleva utan god trovärdighet menar Pullen 
(1992).  
 
Samhällen och organisationer kan sägas vara konstruerade av sina medlemmar, där det 
sker kontinuerligt pågående kommunikativa processer mellan medlemmarna. Själva 

                                                
1 OECD är en förkortning för Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (eng. Organisation for 
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kommunikationen blir därmed den innersta kärnan och är grunden till alla organiserade 
processer som uppstår (Johansson, 2007). De resonemang som Pullen (1992) och Siegel 
(2010) för kring ledarskapets komplexa dimensioner i offentlig verksamhet och 
budskapens betydelse är nära kopplat till vad vi kan se som förmåga till att kommunicera. 
Organisationskommunikation kan i generell term ses ur ett mer holistiskt perspektiv och 
innefatta aspekter som att kunna hantera allt från public relations till såväl intern som 
extern kommunikation. Detta då organisationer påverkas av ett större sammanhang där 
kulturella, sociala, ekonomiska och politiska aspekter kommer att påverka 
organisationens externa och interna kommunikation (Johansson, 2007).  
 
Enligt Johansson (2007) har kommunikationen mellan anställda och chefer/ledare inte 
förändrats. Det är snarare strukturella organisationsförändringar som ligger till grund för 
att kommunikationen kan ta andra vägar. De moderna ledarskapsteorierna betonar vikten 
av att ledare bör besitta förmåga till meningsskapande och ha förståelse för dialogens 
betydelse mellan anställda och de som leder (Johansson, 2007). Utifrån Siegels (2010) 
resonemang som tidigare nämnts kan hans teori kring »leading down«, »leading up« och 
»leading out« kopplas samman med den teori som Johansson (2007) redogör för vad 
gäller en bredare syn på kommunikation. Vi ställer oss bakom Johanssons (2007) teori 
om att intern och extern kommunikation tillsammans ligger till grund för en ledares 
kommunikativa förmåga. Frahm och Brown (2006) menar att ledarens kommunikativa 
förmåga har en nära koppling till processen att kunna hantera förändringar och dess 
resultat inom organisationen. 
 
Enligt Frahm och Brown (2006) kan organisationskommunikation ses ur två perspektiv. 
Det ena som en process där informationsutbyte sker mellan två eller flera olika individer i 
syfte att påverka eller motivera till förändringar i beteenden och det andra vad som kan 
definieras som kommunikation inom en organisation. Senare forskning har ett mer 
konstruktivistiskt synsätt på organisationer, där organisationer ses som socialt 
konstruerade verkligheter. Här ses kommunikationen som ett instrument för att 
konstruera, dekonstruera och rekonstruera dessa verkligheter, i syfte att åstadkomma 
förändring. Frahm och Browns (2006) forskning visar också att större delen av 
kommunikationen vid förändringar sker innan och vid själva implementeringen av en 
förändring. Det finns alltså tendenser till att kommunikationen avtar eller till och med kan 
utebli under och efter förändringen. Frahm och Brown (2006) menar att dagens ledare 
står inför utmaningen att utveckla sin kommunikativa förmåga för att kunna hantera dessa 
två perspektiv samtidigt, men också bli skickligare på att kommunicera under och efter 
förändringen, snarare än enbart kommunicera själva förändringen.  
 
Pandey och Garnett (2006) påvisat att det finns en statistisk signifikans mellan graden av 
intern kommunikation och organisationens kultur, där en tydligare målbeskrivning har en 
positiv påverkan och en progressiv effekt på den interna kommunikationen. Pandey och 
Garnett (2006) påvisar också att en tydlig byråkrati har en negativ inverkan på såväl den 
interna kommunikationen som på den interpersonella kommunikationen. Bristfällig 
kommunikation och bristande ledarskap menar Malmelin (2006) skapar en 
verksamhetskultur präglad av dålig motivation och en negativ inverkan på verksamhetens 
resultat.  
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1.3 Syfte och frågeställning 
 
Syfte med denna uppsats är att belysa komplexiteten i ledarskapet. Vill vi försöka 
identifiera eventuella likheter och skillnader mellan olika verksamheter i en kommun som 
kan hjälpa till att beskriva komplexiteten. Vår förhoppning är att detta perspektiv kan bli 
ett bidrag för ledarnas fortsatta arbete med utvecklingen av den offentliga sektorn.  
 
Utifrån vår problemdiskussion och vårt syfte har vi kommit fram till följande 
frågeställning;  
 

- Hur bedrivs arbetet med medarbetare, kommunikation och 
organisationsutveckling i offentlig verksamhet?  
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2 Metod 
 
I följande kapitel redovisas den valda metod som ligger till grund för denna uppsats samt 
en beskrivning av hur empiriskt material samlats in. Vidare följer en diskussion kring 
vilka styrkor och svagheter som den empiriska undersökningen innehar, samt en 
förklaring kring urvalsprocessen. 
 
2.1 Val av metod – Fallstudie 
 
Motiveringen till valet av fallstudie som metod, bygger på att vårt syfte är att undersöka 
den offentliga sektorn som företeelse. Med hjälp av olika infallsvinklar och begrepp 
såsom; kultur, identitet, kommunikation och struktur tolkas och beskrivs denna 
företeelse. För att nå en djupare förståelse och skapa en så verklighetsskildrande bild som 
möjligt av denna företeelse har fem fall valts ut som kan utgöra en bild av företeelsens 
konstruktion. De utvalda fallen består av fem verksamheter i en kommun och där dessa i 
relation till varandra utgör ett fall. Av denna anledning anses fallstudie som metod, det 
vill säga en kvalitativ metod vara mest lämpad för uppsatsens syfte. Att använda en 
kvantitativ metod med mätning, kausalitet, generalisering och replikation (Bryman, 2011) 
som centrala utgångspunkter skulle i vår studie inte vara lämpad, då tyngdpunkten i 
studien ligger på ord och tolkningar och inte på kvantifierbar data. Då studien är av 
kvalitativ art innebär detta möjligheter i att göra en mängd olika former av 
generaliseringar. Detta då den teoretiska referensramen bygger på allmängiltiga teorier 
och att resultatet av studien kan sägas beskriva sociala samband. Det finns därmed 
möjlighet att applicera och använda uppsatsens resultat i andra kontexter, vilka även kan 
befinna sig utanför den offentliga sektorn. Denna generalisering kallas för naturalistisk 
generalisering och definieras på följande sätt;   
 

”Människor letar efter mönster som kan förklara såväl deras erfarenheter som den 
verklighet som omger dem. Omfattande och noggrann kunskap om det specifika gör 
det möjligt att uppfatta likheter i nya och obekanta sammanhang. Naturalistisk 
generalisering är något som man kommer fram till genom att identifiera likheter hos 
objekt och frågor både inom och utanför kontexten och genom att skapa sig en 
uppfattning om de naturliga samband som finns i det som händer och sker.” 
(Merriam, 1994, s.186-187.)  

 
Enligt Merriam (1994) används fallstudie som metod då forskaren är intresserad av att på 
ett mer djupgående plan skaffa sig insikter om en viss situation och hur inblandade 
individer förhåller sig och tolkar denna. Fokus ligger i första hand på att få förståelse för 
kontext snarare än på specifika kvantitativa variabler. Merriam (1994) menar att det är 
processer snarare än resultat som ligger i fokus för fallstudiens syfte. Merriam (1994) 
menar också att fallstudie som metod lämpar sig väl då forskaren vill besvara frågor som 
”varför” och ”hur”. Fallstudie som är kvalitativt inriktad lämpar sig väl som metod då 
forskaren vill få insikt och förståelse för enskilda forskningsenheter (Bryman, 2011). 
Dessa forskningsenheter kan utgöra en organisation, en individ/grupp eller ett samhälle. 
Enligt Bryman (2011) är en fallstudiedesign med kvalitativ datainsamling i form av 
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observationer och intervjuer mest lämpad. Då syftet är att mer intensivt och djupgående 
granska ett specifikt fall. 
 
Merriam (1994) belyser att intervjuer är en vanligt förekommande metod för insamling 
av empirisk data när det gäller genomförande av en fallstudie. Att ta hänsyn till graden av 
struktur menar Merriam (1994) kommer att påverka i vilken utsträckning forskaren har 
möjlighet att kvantifiera datamaterialet. Vid kvalitativa fallstudier menar Merriam (1994) 
att intervjuer ofta blir mer öppna och mindre strukturerade, då syftet är att få 
respondenternas syn på kontext och upplevelser. Denna typ av intervjuer är vad Bryman 
(2011) kallar för semistrukturerade intervjuer. Enligt Bryman (2011) är utgångspunkten 
med semistrukturerade intervjuer att i så stor utsträckning som möjligt bibehålla 
intervjupersonens frihet att besvara frågorna på sitt sätt. Tekniken ger samtidigt forskaren 
möjlighet att styra de teman vilka är relevanta för forskningens syfte och frågeställningar. 
 
2.2 Metoddiskussion 
 
Respondenternas egna utsagor och deras uppfattningar kring kommunikationen, 
ledarskapet och samspelet inom organisationen utgör viktiga element för att skapa en 
övergripande bild av kommunen som organisation. Fallstudie som metod lämpar sig väl 
då våra valda verksamheter utgör specifika fall, där en djupgående förståelse har 
betydelse för hur det i uppsatsens senare kapitel kommer att tolkas och resoneras kring 
det empiriska materialet. En semistrukturerad intervjuteknik har valts med anledning av 
att denna teknik bygger på två intervjuguider (se bilaga 2 och 3) över de teman som avses 
undersökas för att besvara studiens frågeställning (Bryman, 2011). En fördel med denna 
metod är att de personer som blivit intervjuade har haft större frihet i att utforma sina svar 
på ställda frågor. Det också viktigt att intervjupersonerna ej fråntas möjligheten att så fritt 
som möjligt återge sin bild av verkligheten. En annan fördel med denna teknik är att den 
ger möjlighet att även ställa frågor vilka ej ingått i intervjuguiderna (bilaga 2 och 3). Att 
utgå från semistrukturerad intervjuteknik gav möjlighet att ställa frågor i den ordning som 
passade samtalet. Denna teknik innebar också en ökad flexibilitet och att fokus för 
undersökningen blev tydligare.  
 
2.2.1 Urval 
 
Fallstudiens urval (se bilaga 1) innefattar att i det inledande skedet av uppsatsen, 
intervjua de processansvariga för chefsförsörjning i en kommun i en av Sveriges största 
städer. Med avseende på den relativt begränsade tid som funnits för att genomföra denna 
uppsats bygger urvalet vidare på tre mindre förvaltningar och ett offentligägt bolag i 
samma kommun.  Dessa förvaltningar har valts med hänsyn till deras storlek, det vill säga 
antal anställda. Storleksmässigt har de valda verksamheterna cirka 200 anställda per 
verksamhet. Storleken på valda verksamheter anses ha varit till fördel då det varit lättare 
att fånga in och få en mer övergripande bild av verksamheternas funktion. Det 
offentligägda bolaget har valts med motivering att försöka finna eventuella kontraster då 
bolaget verkar under kommersiella villkor. Ambitionen med denna uppsats är att försöka 
identifiera eventuella likheter och skillnader i de fall som studerats. Urvalets spridning 
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utgör därför en viktig faktor för kommande tolkningar och slutsatser i uppsatsens senare 
kapitel.  
 
Urvalet bygger på elva respondenter från fem valda verksamheter inom kommunen. 
Anledning till valet av att utgå från en central utgångspunkt med tre tillhörande 
förvaltningar och ett bolag är att nå en bra spridning i studien, vilket gör det möjligt att 
jämföra och få en bättre uppfattning om helheten i organisationen. Detta ger också ett bra 
underlag för kommande tolkningar. Tio intervjuer är rimligt att uppnå med hänsyn till 
uppsatsens tidsram, därav faller det sig naturligt att genomföra cirka två till tre intervjuer 
per förvaltning och bolag. Med avseende på tillträde har urvalet också styrts av vilka 
anställda som getts möjlighet att intervjuas. Urvalet har skett genom att förfrågan gjorts 
per mejl till respektive HR-ansvarig inom varje vald förvaltning och bolag som därefter 
bistått med förmedling till möjliga intervjupersoner. Intervjuerna har genomförts på plats 
hos varje enskild förvaltning/bolag. Varje intervju har digitalt spelats in och senare har 
materialet transkriberats i ett ordbehandlingsprogram.  
 
2.2.2 Diskussion av vald metod 
 
Den valda metoden grundar sig i en semistrukturerad intervjuteknik, detta genererar data 
som bland annat kan användas för att jämföra svar mellan individer och ger möjlighet att 
i större utsträckning anpassa frågor efter samtalet. Dock gav detta inte underlag och 
möjlighet att fullt ut förstå hur individen själv förstår de teman/ämnen som frågorna 
byggde på, något som kan ses som en potentiell svaghet. Med tanke på detta faktum hade 
vi vid utformningen av intervjufrågorna därför i åtanke att försöka skapa utrymme för 
följdfrågor och vid tveksamheter vid intervjutillfällena ytterligare beskriva frågornas 
syfte. En kritik mot vald metod kan vara att transkriberingstiden av intervjumaterialet 
varit relativt tidskrävande. Med tanke på att tidsramen är begränsad innebär detta att valet 
att intervjua kan anses vara svagt, då det ej funnits tid att intervjua samtliga anställda 
inom valda verksamheter. Denna kritik ligger i linje med den kritik som även kan anses 
finnas mot val av urval. Då det ej funnits tid för att intervjua en större mängd anställda 
innebär detta att urvalet är begränsat till elva intervjuer fördelade på fyra förvaltningar 
och ett bolag.   
 
2.2.3 Etikdiskussion 
 
I denna studie har hänsyn tagits till respondenternas deltagande och anonymitet. De 
etiska ställningstagandena bygger på Brymans (2011) fyra etiska principer; 
Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  
 
Det har ej funnits någon risk för deltagarna att delta i studien då syftet inte ämnar 
framhäva specifika utsagor, utan utifrån dessa analysera helheten och förhållandet mellan 
olika delar. Vi är medvetna om att de ämnen som berörs i uppsatsen kan uppfattas som 
känsliga eftersom respondenternas svar i viss mån kan innefatta personliga perceptioner. 
Med hänsyn till respondenternas integritet och anonymitet, samt för att minimera risken 
för att någon skulle kunna känna sig utpekad har studieobjektet anonymiserats. Dessa 
åtgärder ämnar ej äventyra eller skada respondenternas anonymitet och integritet, utan för 
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att uppfylla de uppsatta forskningsetiska riktlinjerna för uppsatsen.  
 
För att i största möjliga mån säkerställa samtycke i studien skickades ett mejl till centralt 
ansvarig för personal på respektive studieenhet (central resursförsörjning, tre 
förvaltningar och ett bolag). Mejlet innehöll en presentation av oss som författare, syftet 
med undersökningen samt information om att intervjutillfället tar cirka en timme. I vidare 
led har medarbetare informerats på varje studieenhet och haft möjlighet att frivilligt delta 
i studien. Vid intervjutillfällena har respondenterna informerats och tillfrågats om 
samtycke för digital inspelning av intervjun. Samtliga respondenter har erbjudits 
anonymitet för att inte äventyra deras integritet. 
 
2.3 Redogörelse av kommande analys 
 
Efter att resultatet av empirin sammanställts genomfördes en komparativt inriktad analys 
mellan de olika fallen. Där eventuella likheter och skillnader ligger till grund för 
tolkningarna. Med hjälp av valda teorier såsom; kultur, identitet, kommunikation, struktur 
och organisationsutveckling tolkas och beskrivs de studerade fallen. Dessa begrepp anses 
vara centrala i studien, det är också här vi avser lägga stort fokus i analys- och 
diskussionsavsnitten. I avsnittet ”Analys och diskussion” vävs teori och empiri samman 
för att skapa fruktbara och intressanta resonemang, vilka i senare skede är grunden till 
uppsatsens slutsatser. En analysstruktur kommer att beskrivas närmare i kapitel 5.  
 
 
 
  



 10 

3 Teoretisk referensram 
 
Detta avsnitt syftar till att ge läsaren en djupare förståelse för de begrepp som centralt 
bearbetas i uppsatsen. Vilket ämnar ge läsaren en förståelse av och inblick i de teoretiska 
perspektiv och utgångspunkter som i senare delar av uppsatsen appliceras på det 
empiriska materialet.  I detta avsnitt behandlas teoretiska fält såsom; kommunikation, 
organisationskommunikation, kultur, struktur, organisationsidentitet och intern 
marknadsföring för att avslutas med en diskussion.  
 
3.1 Organisationsteori 
 
Detta inledande stycke syftar till att ge läsaren förståelse för det ställningstaganden som 
vi avser att arbeta med vad gäller tolkningen och synsättet på organisationsteori. 
Czarniawska (2005, s. 10) menar att organisationsteori kan ses utifrån två olika 
tolkningar vad gäller betydelsen av begreppet konstruktion; 
 

1. Konstruktion är ett objekt gjort av människor med egenskaper som kan beskrivas 
eller mätas (eng. construct) 

2. Konstruktion är en process där något byggs av tillgängligt material (i motsats till 
skapande som i princip sker av ingenting)  

 
Utgångspunkten i Czarniawskas (2005) forskning ligger alltså i den andra definitionen 
om att konstruktion är en process.  Det konstruktionistiska perspektivet belyser frågan om 
”hur?” snarare än ”om?”. Att besvara frågan ”hur?” menar Czarniaswska (2005) är av 
större intresse, eftersom att en djupare förståelse för hur människors olika förutsättningar 
påverkar sociala konstruktioner på olika sätt. Förutsättningen för att ta i anspråk det 
konstruktionistiska perspektivet grundar sig i en förståelse för att vår verklighet är under 
ständig rörlighet. Czarniawska (2005)  skriver;  
 

”Detta betyder att man inte behöver etablera vilka egenskaper en organisation har (se 
även kapitel 2) utan utforska hur det blev vad de är – hur har de blivit konstruerade 
av dem som organiserar men även av dem som observerar.” (Czarniawska, 2005, s. 
15) 

 
Tabell 1. Demonstrativa och verkställande organisationsdefinitioner. Czarniawska, 2005, s. 16. 

DEMONSTRATIVA (ostensiva) 
DEFINITIONER 

VERKSTÄLLANDE (performativa) 
DEFINITIONER 

En organisation är en urskiljbar enhet med egenskaper 
liknande ett fysiskt objekts.  
 
Aktörerna agerar i organisationen som existerar 
oberoende av dem.  
 
Forskare kan beskriva organisationen bättre än 
aktörerna.  
 
 
Det finns en korrekt beskrivning av en viss organisation.  
 
Forskningens syfte: att formulera principen.  

En organisation är sociala uppfattningar som varierar 
med sammanhanget. 
 
Aktörer konstruerar organisationen genom sitt agerande 
och dess tolkning.  
 
Kunskapen om organisationen ligger främst hos 
aktörerna, men även observatörerna.  
Forskarna har ingen privilegierad access. 
 
Det finns många möjliga beskrivningar som bara kan 
jämföras pragmatiskt eller estetiskt.  
 
Forskarens syfte: Att beskriva praktiken 
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I tabellen på föregående sida återger Czarniawska (2005) det huvudsakliga skiftet från en 
mer objektivistisk syn (ostensiv) till en mer verklighetsbeskrivande syn (performativ) på 
organisationer. Fokus inom organisationsteorin har med andra ord förflyttats från en mer 
demonstrativ definition av organisationer till en mer verkställande definition.  
 
Hatch (2002) är en annan forskare som belyser den postmodernistiska betydelsen för 
förståelsen för och definieringen av en organisation. Postmodernismens bidrag till 
organisationsteorin handlar främst om hur lingvistik2, semiotik3 och litteratur bidrar till 
förståelse för organisationers komplexitet (Hatch, 2002). Den postmodernistiska synen 
breddar vår förståelse för att verkligheten bör betraktas som formad av mångfald, 
fragment och motsägelser. Varvid dekonstruktion kan hjälpa oss att bättre hantera 
framtiden och lära oss att inte ta något för givet, Hatch (2002) skriver;  
 

”Enkelt uttryckt handlar den metod som kallas för dekonstruktion om att reducera ett 
argument till dess grundläggande antaganden, förneka dess antaganden genom att 
hävda motsatsen och ta ställning till vad detta innebär för det ursprungliga 
argumentet.” (Hatch, 2002, s. 67) 

 
3.1.1 Vad är en organisation? 
 
Människor, mål, struktur, aktiviteter och kultur kan utgöra generella drag för en 
organisation, dessa aspekter kan betraktas som ett kitt som håller samman organisationen 
och som inverkar på varandra. Organisationer kan dock betraktas utifrån olika perspektiv. 
Det är framför allt intressen och ändamålet hos de som studerar organisationen som 
betonar vilka förhållanden, egenskaper och dimensioner som synliggörs (Abrahamsson & 
Andersen 2000). Uppfattningen om vad en organisation är och hur den fungerar är 
beroende av aktörens relation till organisationen, av denna anledning bör organisationer 
ses som sammansatta och komplexa menar Bastøe och Dahl (1996). Eftersom 
organisationer påverkas av inre och yttre krafter försätts de ständig inför förändring och 
utveckling (Bastøe & Dahl, 1996).  
 
Morgan (1999) menar att en organisation är komplex, otydlig och motsägelsefull. För att 
kunna hantera den menar Morgan (1999) att man måste kunna tolka och förstå vad som 
sker i en organisation. Oberoende av vad som skall åstadkommas i en organisation, så 
krävs det människor och koordination där emellan. Organisationen skall organiseras så att 
det finns en intern struktur som samtidigt är anpassad till organisationens situation menar 
Mintzberg (1993). Dessa antagandet stärker Abrahamsson och Andersens (2000) 
definition; 
 

”En organisation är en planmässig inrättad sammanslutning av personer vars syfte är 
tillsammans att nå uppsatta mål.” (Abrahamsson och Andersen, 2000, s.13) 

                                                
2 Språkvetenskap, i synnerhet allmän språkvetenskap. (http://www.ne.se/lingvistik, hämtad, 2012-03-19) 
3 Det systematiska studiet av tecken och andra betydelsebärare, inklusive de icke-språkliga. (http://www.ne.se/semiotik, hämtad 2012-
03-19) 
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Abrahamsson och Andersen (2000) menar att människors roll och gemensamma 
relationer utgör ett perspektiv på organisationer som bör ses som ett kretslopp av 
händelser och en konstruktion av sociala fenomen.  
 
3.1.2 Organisationsstruktur 
 
En organisationsstruktur avser beskriva fördelningen av arbetsuppgifter och ansvar.  
Strukturen kan ses som fast och stabil och kan sägas återspegla och definiera 
förväntningar för hur en person ska uppträda, detta för att kunna förverkliga 
organisationens mål (Jacobsen & Thorsvik, 1998). Hatch (1997) beskriver hur redan 
tidigare organisationsteoretiker som Max Weber, känd för sin teori om byråkrati och 
Henri Fayol, grundade den administrativa skolan, lade grunden för den traditionella 
synen på en organisationsstruktur. Begrepp som auktoritetshierarki, 
arbetsdelning/specialisering, formella regler och centralisering är några av de 
komponenter som återfinns i dessa teorier och som än idag utgör en viktig roll i 
organisationens struktur. Redan under dessa teorier berördes vikten av den sociala 
strukturens betydelse i en organisation (Hatch, 1997). 
 
En annan organisationsteoretiker, Chester Barnard lyckades påvisa att organisationer 
utgörs av en formell och en informell struktur. Chester Barnard menar att organisationens 
mål kan uppnås genom individens förmåga att samarbeta, kommunicera och koordinera 
arbetet (Abrahamsson & Andersen, 2000). Jacobsen och Thorsvik (1998)  beskriver att 
dessa två strukturer är nära kopplade till varandra. Den formella strukturens funktion 
tenderar att skapa en regelbundenhet och stabilitet genom att reglera och samordna 
beteenden hos medlemmarna i organisationen. Genom bland annat formella regler, 
arbetsbeskrivningar, standardiserade arbetsprocesser och belöningssystem. Detta synsätt 
betraktas som ett sätt att främja önskvärda beteenden och attityder för att kunna uppnå 
organisationens mål. Den informella strukturen avser de förväntningarna som 
organisationens medlemmar uppvisar genom sitt faktiska beteende (Jacobsen & Thorsvik, 
1998). 
 
Abrahamsson och Andersen (2000) menar att man kan betrakta organisationsstruktur 
utifrån tre olika element; specialisering, formalisering och centralisering/ 
decentralisering. I samtliga av alla dessa element förekommer också någon form av 
arbets- och auktoritetsfördelning som påverkar strukturens uppbyggnad.  
 
Organisationer är uppdelade i olika enheter, avdelningar och divisioner med olika typer 
av arbetsuppgifter. Specialisering kan sägas utgöra antalet medlemmar i en organisation 
samt beskriver fördelningen av arbetsuppgifter och kompetens inom en organisation. 
Vanligtvis brukar man skilja mellan horisontell och vertikal differentiering. Horisontell 
differentiering syftar till de yrkesroller och antalet specialister som finns inom en 
organisation. Graden av kompetens hos medarbetarna avgör hur organisationens 
medlemmar delas in i avdelningar och grupper utifrån de arbetsuppgifter som skall 
utföras. Vertikal differentiering refererar till de antalet hierarkiska nivåer som finns i en 
organisation, vilket också beskriver hur många underordnade anställda en chef har. Den 
geografiska spridningen inom en organisation kan även den utgöra en form av 
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specialisering. Den geografiska spridningen säger däremot ingenting om 
arbetsfördelningen eller antalet nivåer som finns i organisation, utan beskriver enbart 
förhållandet till att en organisation kan vara lokaliserad till olika platser. Med hänsyn till 
graden av specialisering i organisationen kan det bli allt svårare att kommunicera och 
samordna arbetet, eftersom organisationen anses bli allt mer komplex (Abrahamsson & 
Andersen, 2000). 
 
Formaliseringsgraden beskriver hur arbetet skall styras och kontrolleras och vilka regler, 
rutiner och procedurer som skall följas. Detta kan antingen ske genom processtyrning, 
alltså en formalisering av hur arbetet skall utföras eller genom resultatstyrning som 
beskriver hur tjänster och produkter skall se ut. Ju mer en organisation använder sig av 
formaliserade arbetsprocesser kan den sägas utgöra en mer förväntad bild av hur 
resultatet skall bli. (Abrahamsson & Andersen 2000). 
 
Centralisering/decentralisering refererar till var i organisationen besluten fattas, vilket är 
detsamma som att beskriva auktoritetsfördelningen. Ibland talas det om maximal 
centralisering vilket syftar till att besluten fattas på den högsta nivån. Talas det däremot 
om maximal decentralisering fattas besluten längre ner i organisationen. I praktiken blir 
det allt svårare att avgöra graden av centralisering då beslut som fattas på högre nivå 
utgörs av de premisser och den information som skapats längre ner i organisationen. När 
det talas om effektiva organisationer tenderar man att förespråka för decentraliserade 
organisationsformer, men ju mer decentraliserad en organisation är desto mer 
koordinering krävs det (Abrahamsson & Andersen, 2000).  
 
Alla organisationer behöver någon form av struktur för att kunna samordna och styra 
organisationen menar Heide, Johansson och Simonsson (2005). Behovet av ordning, 
arbetsspecialisering och arbetsfördelning utgör grunden för hur strukturen kan se ut i 
olika organisationer. Organisationsmedlemmarna har olika roller i organisationen och när 
arbetet fördelas uppstår också ett behov av samordning, men det är bara ytterst ett fåtal 
som bär ansvar för samordningen i organisationen. Heide, Johansson och Simonsson 
(2005) menar att strukturen kan ses som ett resultat av, men också som en förutsättning 
för interaktion och kommunikation inom en organisation. Denna kommunikationsprocess 
blir därmed grunden för uppkomsten av en struktur, vilket också kommer att påverka 
organisationens framtida kommunikationsmönster. Med avseende på 
kommunikationsprocessens inverkan på strukturen, kan effekterna påverka både positivt 
och negativt på organisationens måluppfyllelse.  
 
Organisationer präglas av att vara under ständig rörlighet vilket därmed kommer att 
påverka organisationens struktur över tid. Organisering och strukturering utgör därmed 
den balanseringsprocess som behövs mellan behovet av stabilitet, anpassning och 
förändring. För att en organisation skall kunna åstadkomma resultat och uppfylla mål, 
krävs stabilitet som en förutsättning för pålitlighet i arbetet. Eftersom den omgivande 
miljön är under ständig förändring krävs det också att organisationens struktur inrymmer 
en viss grad av anpassningsförmåga, det betyder att organisationen behöver viss grad av 
förändringsbenägenhet för att kunna anpassas till omgivningen (Abrahamsson & 
Andersen, 2000). 
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3.1.3 Organisationskultur 
 
Organisationskultur anses av flera organisationsforskare som en av den mest 
svårdefinierade organisatoriska begreppen.  Även om definitionerna kan se olika ut är de 
flesta organisationsforskare till största delen överens om innehållet i begreppet.  Bang 
(1999) beskriva att värderingar, normer, grundläggande antagande och 
verklighetsuppfattningar är vanligast förekommande i beskrivningen av kulturens 
innehåll. Bang (1999) menar dock att kultur till stor del kan sägas röra två olika 
dimensioner. Kognitiva system, alltså kultur bestående av ett system med gemensamma 
idéer, värderingar, uppfattningar och betydelser. Överförda handlingsmönster, alltså en 
kultur sedd som observerbara objekt och händelser. Bang (1999) i sin tur definierar 
kulturbegreppet på följande sätt:   
 

”Organisationskultur är den uppsättning gemensamma normer, värderingar och 
verklighetsuppfattningar som utvecklats i en organisation när medlemmarna 
samverkar med varandra och omvärlden.” (Bang, 1999, s. 24)  

 
Den centrala ståndpunkten inom kulturbegreppet menar Alvesson (2009) bygger på att 
kunna koordinera handlingar utifrån gemensamma innebörder och föreställningar. 
Alvesson (2009) menar att det finns en stor utmaning i att kunna förstå och använda 
kulturbegreppet på ett meningsfullt sätt. Det är svårt att uppnå en hög grad av 
kulturmedvetande som kan styra organisationsmedlemmarnas beteende men 
kulturbegreppet är ett viktigt verktyg för att öka förståelsen för den organisatoriska 
kontexten och dess utformning (Alvesson, 2009).  
 
3.1.4 Organisationsidentitet 
 
Organisationsidentitet som begrepp har många likheter med begreppet 
organisationskultur. En stor och central skillnad är främst att identitetsbegreppet i större 
utsträckning sammankopplas med de konkreta aktiviteter som en organisation utför, det 
vill säga vad en organisation gör och uppfattas göra är mer centralt (Alvesson & 
Björkman, 1992). Alvesson och Björkman (1992) definierar begreppet vidare enligt 
följande;  
 

”Med organisationsidentitet avser vi den utsträckning i vilken 
organisationsmedlemmarna upplever sammanhang i de aktiviteter som bedrivs i 
organisationens regi och i vilken mån man uppfattar det egna arbetet som tydligt 
kopplat till en organisatorisk enhet.” (Alvesson & Björkman, 1992, s. 8) 

 
Albert och Whetten (1985, s. 265) menar att följande tre kriterier behöver uppfyllas för 
att kunna definiera en organisations identitet;  

 
1. The answer points to features that are somehow seen as the essence of the 

organization: the criterion of claimed central character.  
2. The answer points to features that distinguish the organization from others with 

which it may be compared: the criterion of the claimed distinctiveness 
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3. The answer points to features that exhibit some degree of sameness or continuity 
over time: the criterion of claimed temporal continuity.  

 
Alvesson och Björkman (1992) har ställt sig kritiska till teorin om dualistiska identiteter 
och menar snarare att organisationers identitet inte får tas för givet. Skolor och andra 
kommunala förvaltningar kan ses som grupper av organisationer med likheter snarare än 
rent enskilda organisationer, det vill säga att de kan ses som kategorier av organisationer. 
Detta betyder dock inte att dessa typer av organisationer saknar särpräglade drag, utan att 
dess särarter förknippas med de kategorier som de tillhör. Alvesson och Björkman (1992) 
belyser vidare att organisationers särpräglade drag inte ensamt utgör en central aspekt 
kring identitetsbegreppet.  
 

”Vid sidan av särarten finns en annan central aspekt, nämligen i vilken grad 
organisationen som helhet förmår knyta samman olika delar av verksamheten och 
generera en känsla av att man tillhör samma kollektiv med en organisationsbaserad 
gemensam identitet.” (Alvesson & Björkman, 1992, s. 32) 

 
Balmer (2001) har i sin litteraturbaserade studie om företagsidentitet redogjort för ett 
antal viktiga slutsatser. Balmer (2001) menar att The New Identity Mix bör bestå av 
strategi, struktur, kommunikation och kultur vilket illustreras i figur (a). Vidare menar 
Balmer (2001) att denna modell i praktiken innefattar fler aspekter. I figuren The New 
Identity Management Mix illustrerar Balmer (2001) sitt synsätt på hur företag bör hantera 
sin identitet och modellen innefattar utöver The New Identity Mix tre utvidgade element 
nämligen miljö, intressenter och rykte som tillsammans bättre beskriver ett företags 
faktiska identitet.  

Figur 1. New identity mix and identity management mix, Balmer (2001, s. 263) 
 
Balmer (2001) har vidare delat in identitetsbegreppet i fem olika typer som lättare 
beskriver hur vi i vardagen kan beskriva en organisations identitet.  

1. The actual identity (internal values, organizational behaviour, activities, market 
scope, performance and positioning) 

2. The communicated identity (the various organizational messages conveyed via 
primary, secondary and tertiary communications: “total corporate 
communication”) 
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3. The conceived identity (the images/representations, reputational profile held of 
the organization by stakeholder groups and networks) 

4. The ideal identity (the optimum positioning for the organization in a given time 
frame) 

5. The desired identity (the vision as articulated by corporate founder and/or the 
chief executive and management board). 

3.1.5 Organisationsutveckling 
 
Begreppet organisationsutveckling innebär enligt Lima (2005) ett större fokus på intern 
utveckling av en verksamhet. I detta perspektiv inryms även en förutsättning om att 
organisationer är under ständig förändring.  
 

”Med organisationsutveckling menar man i allmänhet en intern utveckling av 
organisationen, men begreppet omfattar inte bara förändringar av organisationens 
”strukturer” eller av organisationsplanen.” (Lima, 2005, s. 84) 

 
Lima (2005, sid. 84) menar att följande fyra punkter bör beaktas vid en 
organisationsutveckling;  
 

1. Organisationens medarbetare och deras kompetens,  
2. Verksamhetens och medarbetarnas attityder, värderingar och normer,  
3. Samspelet mellan olika delsystem inom organisationen och mellan organisationen 

omvärlden, 
4. Organisationens möjlighet till lärande 

Mintzberg och Westley (1992) menar att förändringar i en organisation kan ske utifrån 
olika nivåer vilket visas i tabell 2. Det kan ske på en bred konceptuell (tankemässig) nivå, 
det vill säga kultur eller vision, eller på en mer konkret (handlingsmässig) nivå, det vill 
säga människor eller resurser. Sett utifrån det strategiska perspektivet (nivån) kan en 
organisation förändra sin vision, där den direkta effekten ofta avspeglas i ett försök att 
förändra verksamhetens kultur (konceptuellt nivå). På den konkreta nivån följs detta av 
att man försöker styra och förändra verksamhetens faktiska resurser, det vill säga att 
personal, byggnader och maskiner därmed påverkas (Mintzberg & Westley, 1992). 
 
Tabell 2. Contents of organized change (Mintzberg & Westley, 1992, s. 40)  

 

 

 

 

 
 
Att betrakta sambandet mellan dessa fyra nivåer menar Mintzberg och Westley (1992) är 
av stor betydelse, eftersom en förändring kan innebära två olika förlopp, nämligen en 

 

Change in organization (state)	   Change in strategy (direction) 

More conceptual 
(thought)	  

Culture	   Vision	  

	   Structure	   positions	  

	   Systems	   programs	  

More concrete (action)	   People	   facilities	  
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deduktiv4 eller induktiv5 förändringsprocess. Den deduktiva förändringsprocessen 
innebär ett steg från konceptuell till konkret nivå, det vill säga från tanke till konkret 
handling. Den induktiva processen kan snarare sägas vara det motsatta, med andra ord 
steget från handling till tanke. I denna process sker en generalisering av 
handlingsmönster och blir till generella uppfattningar och tankar i en organisation. Den 
deduktiva förändringsprocessen kan också beskrivas som en process som tar sin 
utgångspunkt i verksamhetens visioner och strategier, för att sedan röra sig in mot och 
påverka verksamhetens kärna (handlingsnivån). Kärnan består mer konkret av människor 
och materiella objekt. Den induktiva processen kan förtydligas som motsatsen, där 
processen tar sin utgångspunkt i verksamhetens kärna för att sedan röra sig upp mot 
verksamheten strategiska och konceptuella nivå (Mintzberg & Westley, 1992).  
 
3.2 Kommunikation  
 
Den klassiska modellen av kommunikation med en sändare och en mottagare bär enligt 
sociologen Niklas Luhmann på en rad olika brister (Borch, 2011). Borch (2011) 
sammanfattar Luhmanns perspektiv på följande sätt;  
 

”One cannot simply reduce communication to a matter of utterances. But how then to 
conceive of communication if not as a tranmission of utterances? As an alternative to 
the sender-receiver model, Luhmann suggests that communication be understood as 
a triple selection, namely as a selection of information, utterance and 
understanding[…]The first selection appears when alter selects something as 
information.[…]This information is now uttered to ego, for instance, in a email.” 
(Luhmann i Borch, 2011, s. 33) 
 

Dessa två första urval menar Luhmann i Borch (2011) kan innebära överföringen i den 
klassiska sändare-mottagare modellen. Luhmann nöjer sig dock inte i detta och menar att 
detta inte fullt utgör vad som är kommunikation, Luhmann i Borch (2011) skriver vidare;  
 

”The communication is only realised when ego makes the third selection, that of 
understanding, and this understanding appears when ego is able to observe the 
information and the act of utterance as separate selections. That is, ego must be able 
to observe a difference between information and utterance.” (Luhmann i Borch, 
2011, s. 34) 

 
Den kommunikativa interaktionen mellan människor är livsavgörande. Det är ett 
grundläggande villkor för att människor skall kunna överleva både fysiskt och socialt. 
Kommunikationen bidrar till att människor intellektuellt å ena sidan kan förmedla, och 
andra sidan vara mottagare av information. Att emotionellt kunna uttrycka och ge utlopp 
för sina känslor kopplade till den egna personligheten och på så vis känna tillfredställelse, 

                                                
4 Deduktiv, som härleder satser ur allmänna lagar utan direkt stöd i iakttagelser av verkligheten. (http://www.ne.se/sve/deduktiv, 
hämtad 2012-04-14) 
5 Induktion, slutledning i vilken man sluter sig till en allmän lag från ett antal enskilda iakttagelser. 
(http://www.ne.se/kort/induktion/1174079, hämtad 2012-04-15) 
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samt socialt upprätthålla och bibehålla relationer i såväl det privata som det offentliga 
rummet (Maltén, 1998).  
 
Sköldberg (1999) har konstruerat sin kommunikationsteori med utgångspunkt i 
symbolbudskapet. Om inte förmedlingen mellan sändare och mottagare i 
symbolbudskapets överföring stämmer överens, sker det som Sköldberg (1999) benämner 
som ”aspektolikhet”. Det innebär alltså att det uppstår obalans i meningsförmedlingen 
samt motsättningar mellan sändaren och mottagaren. Sköldberg (1999) förklarar vidare i 
sitt resonemang kring symbolens budskap att en specifik symbol kan inrymma två eller 
flera skilda innebörder, vilket benämns som polysemi. Sköldberg (1999) understryker 
samtidigt att symboler kan ha olika starka eller svaga meningsladdningar. Sköldberg 
(1999) är av den åsikten att studier om organisationssymboler ur generellt perspektiv 
bortser från laddningens fundamentala betydelse. Sköldberg menar att det är av intresse 
att mer intressera sig för hur starkt vi uppfattar en symbol, det vill säga hur starkt vi 
uppfattar symbolens kognitiva, emotionella och/eller pragmatiska värde och innebörd. 
 
3.2.1 Organisationskommunikation  
 
Organisationskommunikation innebär enligt Kreps (1990) den process då medlemmar i 
en organisation inhämtar och utbyter relevant information med varandra. Genom att 
kommunicera och utbyta information kan medlemmarna i en organisation också utbyta 
erfarenheter samt diskutera kritiska situationer, detta i syfte att förändra och påverka 
organisatoriska aktiviteter men också för att uppnå individuella förändringar. 
Kommunikationen menar Kreps (1990) har en avmystifierande effekt som hjälper 
medlemmarna att lättare hantera även mer komplexa dimensioner och organisatoriska 
aktiviteter. Genom att kommunicera får medlemmarna i en organisation möjlighet att 
tolka organisatoriska förändringar och på så sätt skapa en koppling till sin personliga roll 
i organisationen. Den bidrar också till att medlemmarna i direkt mening kommer att 
koordinera förändringen på ett sådant sätt att personliga mål uppfylls men också i syfte 
att tillfredsställa verksamhetens övergripande mål. Kommunikationen syftar alltså till att 
underlätta för medlemmarnas informationsinsamlingsprocess vilket sin tur bidrar till en 
meningsskapande process (Kreps, 1990).  
 
Kreps (1990) menar att kommunikation och organisering är två nära kopplade begrepp 
till mänskliga aktiviteter. Kommunikationsprocessen består alltså av insamling av 
information, sändning av information samt tolkning av information. En process som 
hjälper individen att förstå sina erfarenheter. Informationen kan därför enligt Kreps 
(1990) sägas vara resultatet av kommunikationen. Detta resultat bidrar till att definiera, 
koordinera och organisera individuella aktiviteter inom en organisation. Resultatet av 
organisatorisk kommunikation hjälper medlemmarna i en organisation att generera och 
dela informationen så att den blir en logisk vägledning för samarbete och organisering. 
Detta processförlopp illustreras i Kreps (1990) relationsmodell (se figur 2 nästkommande 
sida). 
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Figur 2. Relationen mellan kommunikation, information och organisation. Kreps (1990, s. 12).  
 
Frahm och Brown (2006) efterlyser en mer dialogisk kommunikation där ledare i större 
utsträckning tar hänsyn till betydelsen av att använda ett lämpligt språk, att underbygga 
för ett klimat präglat av förtroende samt visa på att man är en god lyssnare och kan ge 
tillfredställande feedback till anställda. Detta sammantaget anser Frahm och Brown 
(2006) också har en tydlig koppling till utvecklingen av en lärande organisation.  
Traditionellt finns skiljelinjer mellan intern/extern och formell/informell kommunikation 
vilket bidragit till att det uppstått forskningstraditioner som varit starkt fokuserade på 
antingen interna eller externa aspekter kopplade till kommunikation (Johansson, 2007). 
Denna klyfta som uppstått kan i första hand ses som kontraproduktiv, då en 
gränsdragning mellan extern och intern kommunikation är en förenkling av de faktiska 
samspel som äger rum mellan intern och extern kommunikation i en organisation. Enligt 
Johansson (2007) skulle dessa forskningstraditioner gynnas om nytta drogs av varandras 
styrkor istället för att åtskilt se det som två separata områden. En mer holistisk6 syn skulle 
med stor sannolikhet ge fördelar när det gäller att förstå komplexa 
kommunikationsprocesser och en djupare förståelse för hur de interna och externa 
kommunikationsprocesserna är förenade med varandra.  
 
3.2.2 Förtroende, engagemang och intern kommunikation 
 
Support är enligt De Ridder (2004) en av de viktigaste aspekterna för en god intern 
organisationskommunikation. Detta kan uppnås antingen av att verksamheten skapar ett 
klimat och en känsla av engagemang eller genom att skapa förtroende för ledningen och 
ledarskapet inom verksamheten (De Ridder, 2004). Att frambringa en positiv anda inom 
en verksamhet menar De Ridder (2004) ur ett managementperspektiv vara av stor 
betydelse, under förutsättning att den skapas i linje med och med utgångspunkt i 
verksamhetens mål. En stödjande attityd (OSA) inom organisationen menar de Ridder 
(2004) har en positiv effekt på den interna kommunikationen i verksamheten. Den 
beskrivs som följande;  
 

”An organisational supportive attitude (OSA), defined as a positive attitude towards 
the organisation’s strategic direction, is crucial in creating this desired behaviour.” 
(de Ridder, 2004, s. 20) 

                                                
6 Holism, tanken att helheten är något mer än summan av sina delar och att delarna därför måste förstås utifrån helheten i stället för 
tvärtom. (http://www.ne.se/kort/holism, hämtad 2012-04-23) 
 

(3) 
Organisation 

(2) 
Information 

(1) 
Kommunikationsprocesser 
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För att uppnå en stödjande attityd (OSA) menar de Ridder (2004) att anställdas aktiviteter 
i första hand måste förankras i verksamhetens strategiska riktning.  Detta är något som 
inte bör ske genom procedurer eller regler utan snarare ske genom att påverka de 
anställdas attityd till organisationen. Utgångspunkten för en stödjande attityd (OSA) blir 
enligt De Ridder (2004) att skapa förtroende och tillit inom organisationen. Det vill säga 
att de anställda upplever sig som en del av organisationen och därigenom ökar sitt 
känslomässiga engagemang i organisationen. 
 
De Ridders (2004) forskning visar på att aktivitetsrelaterad kommunikation har direkt 
inverkan på de anställdas engagemang, samtidigt som icke aktivitetsrelaterad 
kommunikation har ett positivt samband med de anställdas nivå av förtroende för 
verksamheten. Att uppnå en stödjande attityd (OSA) kan enligt De Ridder (2004) ske 
antingen genom att skapa förtroende för verksamheten eller genom ökat engagemang. 
Organisationskommunikationen kan påverkas positivt om ledarskapet främjar och 
stimulerar anställdas känsla av engagemang och ökar deras motivation genom att öka 
fokus på aktivitetsrelaterad kommunikation. Detta kan uppnås om ledaren strävar för att 
rätt och viktig information når de anställda vid rätt tidpunkt (De Ridder, 2004; Gilley, A., 
Gilley, J. W., McMillan, 2009). 
 
Frågor som berör och som är relaterade till verksamhetens mål, eventuella problem och 
policys etc. är vad De Ridder (2004) kallar för icke aktivitetsrelaterad information. 
Genom att ledningen tydligt visar ärlighet och öppenhet vad gäller t.ex. organisatoriska 
problem, att dialoger och diskussioner kring dessa ämnen sker i ett öppet klimat, samt att 
ledaren visar på välvillighet och integritet är enligt De Ridder (2004) en förutsättning för 
främjandet av de anställdas förtroende för verksamheten. Sammantaget har dessa två 
aspekter en stark korrelation till en god intern kommunikation. 
 
3.3 Intern marknadsföring 
 
Termen intern marknadsföring kan sägas innebära att en verksamhet ser och förhåller sig 
till verksamhetens anställda som en intern marknad likt den externa marknaden. 
Begreppet syftar i huvudsak till att beskriva principerna, det vill säga hur ledningen bör 
arbeta med intern marknadsföring som en ledningsstrategi (Grönroos, 2008). Vidare 
menar Grönroos (2008) att det externa och interna har en stark växelverkan med varandra 
och att ledningen måste ha en förståelse för den interna marknadsföringens strategiska 
betydelse, om investeringar i dessa processer skall ge önskvärda effekter. Om anställda 
inte upplever tillräckligt stöd från verksamhetens tekniska system, chefer eller 
arbetsledare, eller har en negativ attityd till sina uppgifter eller till såväl kollegor som 
externa kunder kommer verksamheten ej att bli framgångsrik (Grönroos, 2008). Det 
interna marknadsföringskonceptet innebär att; 
 

”Det bästa sättet att motivera företagets interna marknad av anställda att utveckla ett 
serviceinriktat tänkesätt och att förbereda dem för kundfokuserade prestationer är att 
använda ett aktivt och målinriktat angreppssätt som innebär en mängd olika aktiva, 
marknadsmässiga och samordnade aktiviteter och processer. Det är på detta sätt som 
man bäst utvecklar de interna relationerna mellan individer inom olika avdelningar 
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och processer och anpassa dem till ett serviceinriktat ledningssätt och till 
implementeringen av externa relationer med kunder och andra parter.” (Grönroos, 
2008, s. 368) 
 

Att arbeta med intern marknadsföring syftar i mångt och mycket till att genom en mängd 
olika tvärfunktionella aktiveter (se bilaga 4) sammanföra verksamheten och på ett 
effektivt sätt arbeta mot en gemensam måluppfyllelse. Detta arbetssätt ger också 
företagsledningen möjlighet att anpassa dessa aktiviteter som konceptet innefattar på ett 
systematiskt och strukturerat sätt för att lättare kunna anpassa dem till verksamhetens 
externa processer (Grönroos, 2008). Vidare poängterar Grönroos (2008) att ett lyckat 
arbete med en intern marknadsföringsprocess kräver att ledningen arbetar med 
attitydstyrning och kommunikationsstyrning. Attitydstyrning innebär konkret att man 
påverkar de anställdas attityder och beteenden till ökad kundmedvetenhet och ett ökat 
servicetänkande, en process som också behöver bli av mer beständig karaktär i 
verksamheten. Processen innefattar också att de anställda ser andra inom verksamheten 
som interna kunder. Grönroos (2008) skriver;  
 

”Nästan alla anställda har kunder som måste betjänas, även om det i många fall rör 
sig om interna kunder” (Grönroos, 2008, s. 340) 
 

Ledningen måste också arbeta med kommunikationsstyrning något som konkret kan 
sägas innebära att ledningen aktivt arbetar med att öka tillförlitligheten i 
informationsflödet till chefer, arbetsledare, kontaktpersonal och annan stödpersonal, samt 
att dessa personer får den nödvändiga information som krävs för rollen. Det kräver också 
en högre grad av intern växelverkan mellan olika hierarkiska skikt, att chefer, 
arbetsledare och annan berörd personal har möjligheten att kommunicera med ledningen 
och verka som mellanhand kring behov, krav och åsikter om vad man kan göra för att 
förbättra verksamhetens resultat och bättre anpassa sig till den externa kundens önskemål 
och behov (Grönroos, 2008). Sett ur ett relationsperspektiv är syftet med intern 
marknadsföring enligt Grönroos (2008) följande;  
 

”…att skapa, vidmakthålla och utveckla interna relationer mellan individer i 
organisationen, oavsett om deras position är den som kontaktpersonal, stödpersonal, 
teamledare, chefer, eller arbetsledare, för att de, för det första, ska känna sig 
motiverade att tillhandahålla tjänster till såväl interna kunder som externa kunder på 
ett kundfokuserat och serviceinriktat sätt, och för att det andra, ha de kunskaper och 
färdigheter som krävs samt det stöd från chefer och arbetsledare, interna 
tjänsteleverantörer, system och teknik som behövs för att prestera på ett sådant sätt.” 
(Grönroos, 2008, s. 370.) 
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3.4 Sammanfattande diskussion 
 
Det finns ett tydligt samband vad gäller skifte från hierarki och struktur till ett mer 
individualistiskt perspektiv, var ett större individuellt fokus bidrar till att främja en god 
kommunikation. Då det blir möjligt för individer att på egen hand söka och tillgodogöra 
sig betydelsefull information menar Pandey och Garnett (2006). Den konsekvens och 
inverkan som verksamhetens kultur har på kommunikationen är anmärkningsvärd. En 
verksamhet som fokuserar på individen framför organisationen, värdesätter gemenskap, 
prioriterar flexibilitet framför kontroll gynnar kommunikationen menar Pandey och 
Garnett (2006). Frahm och Brown (2006) menar att dagens ledare står inför utmaningen 
att utveckla sin kommunikativa förmåga för att kunna hantera dessa två perspektiv 
samtidigt, men också bli skickligare på att kommunicera under och efter förändringen, 
snarare än enbart kommunicera själva förändringen. Frahm och Brown (2006) efterlyser 
också en mer dialogisk kommunikation där ledare i större utsträckning tar hänsyn till 
betydelsen av att använda ett lämpligt språk, underbygga för ett klimat präglat av 
förtroende samt visa på att man är en god lyssnare och kan ge tillfredställande feedback 
till anställda.  
 
I tidigare avsnitt presenterades Siegels (2010) resonemang om att det offentliga 
ledarskapet står inför utmaningen att leda utifrån tre olika perspektiv; »leading down«, 
»leading up« och »leading out« där simultanförmåga att kunna hantera alla dessa tre 
dimensioner är av stor betydelse. Detta perspektiv kan enligt vår mening förklaras med de 
teorier som presenterats i detta avsnitt. Att kunna leda utifrån olika dimensioner 
innefattar att ha en förståelse för en god kommunikation. I likhet med Pullens (1992) 
resonemang om att ledarens utmaning ligger i att hantera effekten av sina budskap och 
budskapens resonans i omgivningen, kan detta kopplas med vad en god kommunikation 
kan innefatta. Förståelsen för helheten innefattar i sig en närmare integration mellan det 
interna och externa. Förståelsen för de tre perspektiven förstärks enligt vår uppfattning 
med hjälp av intern marknadsföring (Grönroos, 2008).  
 
Normann (1997) menar vidare att service och tjänster bygger på kultur och filosofi och 
det är därifrån värderingar och normer har sitt ursprung. Företag måste åstadkomma en 
hög kvalité vid det tillfälle då kunden kommer i kontakt med företaget för att möjliggöra 
sanningens ögonblick som kan vara avgörande för kundens upplevelse. Sanningens 
ögonblick är den interaktion som sker då ”serviceleveranssystemet” (företagets ansikte 
utåt) och kund möts och själva tjänsten presenteras. Samspelet som sker mellan dessa två 
aktörer kan företaget inte längre påverka, detta händelseförlopp bygger på att det finns en 
stark kultur som präglar och styr organisationen. Därför är det av stor betydelse att få de 
anställda väl integrerade i företagets normer och värderingar. Utgångspunkten för att 
skapa en stark kultur är att identifiera vilka de avgörande framgångsfaktorerna i 
verksamheten är, därefter kan de återspeglas i organisationens ledning och kultur.  
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4 Empiri 
 
I detta kapitel redovisas resultatet av den empiriska undersökningen. Sammanställningen 
av empirin kommer att ske genom en sammanfattning av central chefsförsörjning, varje 
enskild förvaltning och det bolag vi varit närvarande vid (se bilaga 1). Redovisningen av 
empirin kommer att utgå från de intervjuguider (se bilaga 2 & 3) som använts. De 
utarbetade intervjuguiderna syftar till att identifiera de anställdas uppfattningar kring 
kommunikation och deras förhållningssätt till organisationens ändamål.  
 
4.1 Central chefsförsörjning 
 
Utgångspunkten i den empiriska datainsamlingen började med att processledarna på 
central nivå för chefsförsörjning inom staden intervjuades. Syftet med den första 
intervjun var att få en övergripande förståelse för stadens vision vad gäller ledarskap och 
synen på rekrytering av nya ledare/chefer. Denna intervju präglas till stor del av att de 
intervjuade respondenterna fick möjlighet att fritt berätta om verksamheten. Intervjun 
bygger alltså inte på strukturerade frågeställningar.    
 
4.1.1 Processledarnas berättelse 
 
Processledarna är anställda vid Stadsledningskontoret och deras arbete syftar till att 
arbeta med chefsförsörjningsfrågor och gemensamma Human Resource processer inom 
alla led i staden. Chefsförsörjningsprocessen syftar till att identifiera, rekrytera, 
introducera och utveckla chefskapet i organisationen. Det konkreta arbetet präglas av att 
utveckla olika verktyg för bland annat skattningsverktyg av chefer och att även finna 
kompetensförhöjande insatser för befintliga chefer inom staden. 
Kompetensförsörjningsprocessen syftar alltså till att anpassa och identifiera 
kompetensbehovet för varje enskild förvaltning och bolag. Arbetet präglas idag mycket 
av att öka samarbetet inom staden som organisation, där kommungemensamma 
aktiviteter syftar till att samverka organisationen i strategiskt viktiga frågor. En tydligare 
fokus ligger idag på ledning och styrning, vilket är en effekt av att verksamheten för ett år 
sedan genomgick en större centraliseringsförändring. 
 
Respondenterna belyser att det föreligger stora fördelar i att arbeta utifrån en 
centraliserad linje, detta då det blir lättare att skapa en bättre kvalitet och upplevd 
likvärdighet hos medborgarna. Arbetet ligger också i linje med verksamhetens HR-
processer, det vill säga att även medarbetare skall uppleva likvärdighet inom 
organisationen. 
 
I ett projekt kallat för ”Attraktiv arbetsgivare” arbetas det intensivt med att försöka 
förstärka och belysa staden som en attraktiv arbetsgivare. Arbetet har innefattat träffar 
med olika grupper av medarbetare, praktikanter, studenter. Ett fokusgruppsarbete har 
genomfört för att kartlägga åsikter och därigenom arbeta fram ett attraktivt 
arbetsgivarerbjudande.  Stor fokus har lagts på att utforma platsannonser och på ett mer 
tydligt sätt beskriva den potentiella medarbetarens uppdrag. Medborgarperspektivet utgör 
en central roll i utformningen av platsannonsen   
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”Jobbar du på förskolan eller äldreboendet ute i en stadsdel, så tror jag att det är 
många som inte känner riktigt att man är en del av staden. Utan man har sin 
anknytning till den lokala arbetsplatsen och där måste ju vi bli mycket bättre, så att 
man blir en ambassadör för staden.” (Processledare A Central chefsförsörjning 2012-
03-19) 

 
Att sträva efter att efterlikna det privata näringslivet menar respondent A är ett 
svåruppnåeligt mål, då förutsättningarna ser olika ut. Vidare menar respondenten att det 
finns en faktisk okunskap om hur en kommuns förutsättningar ser ut, att arbeta inom en 
politiskt styrd verksamhet är en komplex uppgift. 
 

”Du har helt andra perspektiv än om du jobbar inom privata näringslivet. Jag menar 
där skall du leverera vinst, du skall tjäna pengar. Vi skall inte tjäna pengar, det är inte 
det som är vår drivkraft. Vi skall leverera verksamhet av hög kvalitet, och det är inte 
våra egna pengar utan det är skattebetalarnas pengar som vi har ett jättestort ansvar 
att hantera och använda oss av på bästa möjliga sätt.” (Processledare A Central 
chefsförsörjning 2012-03-19) 

 
Ambitionen är att rekrytera chefer som är goda ledare men tjänsten som sådan innefattar 
ett chefskap, där chefen har en arbetsgivarfunktion, ett ekonomiansvar, ett personalansvar 
men också ett miljöansvar. Detta arbete kan inte genomföras om chefen inte är en god 
ledare, menar respondent B. Respondent A menar att det finns ett stort värde i att fundera 
över hur chefsuppdraget skall se ut i framtiden. Arbetet innebär också att kunna attrahera 
personer att bli chefer i staden. Vidare menar respondent A att fokus tidigare lagts på att 
beskriva hur chefen skall vara medans arbetet idag präglas av att fokusera på chefernas 
förutsättningar, det vill säga de organisatoriska förutsättningarna. Frågor som diskuteras 
är bland annat hur många underställda medarbetare som är rimligt, hur ledning och 
styrning ska se ut och vilka stödfunktioner som bör finnas. Respondenterna belyser också 
vikten av att chefen bör ha en analytisk förmåga och kunna förstå organisationen som 
helhet. Verksamhetens yngre chefer visar på ett större behov av formellt stöd vad gäller 
rehabiliteringsfrågor, arbetsrätt och arbetsgivaransvar, något som blir en utmaning för 
framtiden. Respondent B berättar att de två huvudsakliga utvecklingsinsatserna för 
cheferna under år 2012 är riktade mot just kommunikation och verksamhetsledning. För 
tillfället bedrivs ett arbete för att ta fram ett koncept för gemensamma arbetsprocesser 
men också en modell för kommunikation.  
 

”Det finns ju hur mycket som helst att göra, men det gäller ju att göra tuffa 
prioriteringar men ändå fundera över "Vad ger effekt?" och "Vad är det för signaler 
vi skall sända centralt ifrån?".” (Processledare A Central chefsförsörjning 2012-03-
19) 

 
Under de senaste åren har politiken uttryckt sig tydligt om att ledarskapet i staden 
behöver utvecklas. Ett skattningsverktyg har nyligen upphandlas för kvalitetssäkring och 
uppföljning av chefskapet inom organisationen. Respondenterna poängterar att detta 
kommer bli ett faktiskt verktyg i det operativa arbetet. I nuläget arbetar respondenterna 
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med att informera och planera för implementering av verktyget i stadens förvaltningar. 
Vidare berättar respondenterna att detta kommer att bli ett värdefullt underlag för att se 
vilka utvecklingsområden som staden behöver lägga fokus på.  
 
4.2 Miljöförvaltningen  
 
Vid Miljöförvaltningen intervjuades avdelningschefen, en enhetschef, samt en underställd 
medarbetare i form av en miljöinspektör.  
 
4.2.1 Avdelningschefens berättelse  
 
Avdelningschefens arbetsuppgifter syftar till att strategiskt utveckla Miljöförvaltningen. 
Respondenten berättar att fokus ligger på att stärka förvaltningens position som 
myndighet och dess roll i samhället. För att kunna åstadkomma resultat är det viktigt att 
kunna förtydliga visioner för medarbetarna. Det är viktigt att medarbetarna visar en 
förståelse för frågor som ”vart vi ska?”, ”varför ska vi dit?” och ”hur ska vi nå dit?”. 
Detta är ett arbete som bedrivs i nära samarbete med två enhetschefer. När det gäller 
hantering av verksamhetens strategiska frågor är samtalet det viktigaste verktyget för att 
förmedla och åstadkomma en god effekt. Vidare menar respondenten att förståelse för 
strategiska initiativ kommer av att bolla tankar och idéer med andra verbalt. 
 

”Så mycket handlar ju om att följa upp verksamheten och analysera varför det ser ut 
som det gör. Hur det stämmer överens med vart vi vill och vart vi ska och fundera på 
hur vi kan skruva lite till för att få det att gå dit vi vill.” (Avdelningschef 
Miljöförvaltningen, intervju 2012-04-04)  

 
Avdelningens målsättning handlar i första hand om nöjda kunder, det vill säga aktörer 
som arbetar med livsmedelshantering, boendemiljö och industrier. Respondenten påpekar 
att om samma fråga ställts till medarbetarna, hade deras uppfattning förmodligen varit en 
annan då de ej ser det externa perspektivet. Respondentens roll inrymmer också ett stort 
åtagande i att få medarbetarna att gå åt samma håll, där en förståelse för förvaltningens 
position som myndighet sätts i fokus. Miljöförvaltningens myndighetsroll är väl 
positionerad och väl utvecklad. Verksamhetsutvecklingen har sedan år 2006 inneburit en 
effektivisering på flera hundra procent och verksamheten ligger i framkant i jämförelse 
med andra verksamheter inom staden. Respondenten ser en förändring inom den 
offentliga sektorn där man börjat arbeta med ett tydligare fokus på kunden. Det är också 
viktigt att vi har en ökad närvaro ute i verksamheterna och att kunden känner trygghet i 
att vi finns där, förtydligar respondenten.  

 
Arbetet innebär också att genomföra enskilda samtal med medarbetarna, där fokus läggs 
på att förklara och förtydliga medarbetarens roll och dennes arbete. Respondenten 
berättar att dennes roll i första hand handlar om att stötta enhetscheferna och tillsammans 
med dem planera framtiden. Avdelningen har strukturellt delats in i fyra mindre grupper 
där enhetscheferna en gång i veckan arbetar med att informera om verksamhetens roll 
och uppdraget som myndighet, vilket är ett led i att upprätthålla effektiviteten. Mycket av 
arbetet går ut på att förhålla sig till planeringen och kontinuerligt knyta samman till 
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förvaltningens uppdrag. Att skriva rutiner menar respondenten är nästintill omöjligt, då 
arbetet i första hand handlar om bedömningar med en tydlig förhållningsätt till lagar och 
regler. Mycket av det dagliga arbetet handlar om att samtala, där en stor utmaning ligger i 
att tillsammans uppnå en gemensam bild av idéer och mål. Det finns också oändlig 
många saker som finns i tankarna men som inte blir uttrycka i ord, berättar respondenten.  
 
Chefsutvecklingen sker i första hand genom ett tät arbete i gruppen, där det finns ett nära 
samarbete med förvaltningens kommunikatörer. Att utvecklas genom att bolla 
verksamhetsanknutna idéer mellan varandra menar respondenten är mer effektivt än att 
utvecklas genom chefsutbildningar. I ledarskapet handlar det mycket om att försöka 
förstå hur man själv och andra människor fungerar, men det handlar samtidigt om att 
kunna anpassa sig till andra människor. Se oss som de djur vi är och hur vi reagerar på 
instinkter, att ha förståelse för dessa och kunna trycka undan de värsta. Att kunna tänka 
själv och ha förmåga att hantera sin situation på ett bra sätt är något respondenten betonar 
som en avgörande faktor vid nyrekrytering. Motivering och engagemang bland 
personalen nås genom att skapa glädje och nöjdhet som ett led i att utveckla avdelningen. 
Respondenten beskriver avdelningen som ett fotbollslag där medarbetarens förståelse för 
sin roll är viktigare än deras position i hierarkin. Vidare beskriver respondenten att fokus 
på hierarki snarare skapar respektavstånd som missgynnar verksamhetens effektivitet och 
gemenskap.  
 

”Ibland använder jag Bamse, eftersom vi är en myndighet så vi är otroligt starka och 
har en sådan makt. Som Bamse säger är man stark så måste man vara snäll, man 
måste förhålla sig till de frågorna. Vi har en enorm makt där ute och det kräver ett 
enormt ansvar för oss.” (Avdelningschef Miljöförvaltningen, intervju 2012-04-04) 

 
4.2.2 Enhetschefens berättelse 
 
Enhetschefen berättar att dennes arbetsuppgifter delas med ytterligare en enhetschef på 
avdelningen. Arbetet som enhetschef syftar till att bistå enhetens medlemmar med stöd i 
det operativa arbetet. Enheten arbetar efter att uppnå avdelningens uppsatta mål och 
förhålla sig till de lagstiftningar och regler som finns vad gäller att hantera och utför en 
bra livsmedelskontroll.  
 

”Vi står för att vi är en myndighet och att vi måste utför vårt myndighetsuppdrag på 
ett bra sätt. Att vi måste vara professionella, visa en öppenhet och att vi måste ha en 
helhetssyn i det vi gör. Vi är en del av Staden också och det måste vi förstå och 
kunna förhålla oss till det som en myndighet.” (Enhetschef Miljöförvaltningen, 2012-
04-05) 

 
”Vi är kontrollanter först och främst. Det har ju med vårt uppdrag att göra. Det kan 
man märka när man kommer med en nyhet eller nya saker att då har man ett antal 
personer som börjar kontrollera vad man har sagt och om det verkligen stämmer. Så 
det är en kultur som är här.” (Enhetschef Miljöförvaltningen, 2012-04-05) 
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I enhetschefens roll ingår ett verksamhetsansvar gentemot medarbetarna att följa upp, 
planera och tilldela information som är av betydelse för att kunna sträva åt samma mål. 
Rollen innefattar också att kunna hantera ärenden som upplevs som krångliga eller frågor 
som rör hur man hanterar specifika situationer, men även ett personalansvar ingår. Rollen 
inrymmer också många svårigheter som att kunna skapa en tydlighet för alla. 
Respondenten menar att kommunikation är något som är väldigt svårt, att förmedla och 
förankra en samstämmig bild utgör en utmaning eftersom individer präglas av olika 
uppfattningar. Det är svårt att avgöra vilken struktur man skall tillämpa för att lyckas med 
sitt budskap. Att skapa tydlighet innebär också att kontinuerligt arbeta med att sålla och 
förmedla relevant information vid rätt tidpunkt för att på bästa sätt uppnå verksamhetens 
uppsatta mål. Till sin hjälp har cheferna kommunikatörer som en stödfunktion där 
cheferna har möjlighet att få hjälp med och utveckla sina budskap, berättar respondenten.  
 

”Jag tror inte att man är mer än någon annan men att man har en förmåga ändå att 
leda och organisera. En förmåga som man har mer utvecklat än om man väljer att 
inte vara ledare. Det är en kompetens som allt annat. Man är inte gud, även om man 
ibland blir sedd som gud.” (Enhetschef Miljöförvaltningen, 2012-04-05) 

 
Att det skulle förekomma ett generellt ledord för ledarskapet inom staden är inget som 
enhetschefen märker av. Däremot upplever respondenten att det finns en röd tråd vad 
gäller kulturen inom staden. Kulturen upplevs som tydligt närvarande vid centrala möten 
med andra verksamhetschefer.  Respondenten menar vidare att dennes egna styrkor och 
svagheter som ledare har ett tydligt samband med den egna organisationens kulturella 
mönster.  På avdelningen finns en kultur med mönster av duktiga handläggare som blivit 
chefer på enbart meriterna av sitt goda handläggande, där det inte vidare tagits hänsyn till 
individens ledaregenskaper. Respondenten menar att detta är en kultur som även 
avspeglar sig i staden som helhet, där det finns både mer lyckade och mindre lyckade 
exempel. 
 
I huvudsak används APT-möten7 där medarbetare samlas en gång i veckan för att 
diskutera och följa upp verksamhetens uppdrag, mål och visioner. Mötena är också tänkta 
att fungera som ett forum där medarbetarna får möjligt att komma till tals även när det 
gäller mindre detaljer rörande deras arbete. Respondenten berättar att denne försöker 
involvera medarbetarna i det operativa arbetet genom att anordna planeringsdagar där 
medarbetarna får möjlighet att komma till tals kring organisationen struktur. 
Feedback från medarbetarna insamlas i första hand när samarbetsgrupperna inom 
avdelningen träffas. När behov av större förändringar uppkommit har även 
frågeställningar skickas ut för att få tillgång till medarbetarnas åsikter. Enheten präglas 
också av att vissa medarbetare i mindre grupper fått extra ansvar. Idag finns det inom 
enheten mindre grupper av medarbetare som har lite extra ansvar för frågor såsom 
kommunikation eller märkning med mera. Dessa medarbetare har också ansvar för att 
samla och förmedla feedback uppåt och nedåt i verksamheten, berättar respondenten.  
  

                                                
7 APT: Arbetsplatsträff 



 28 

”Jag kan också köpa det ledarskapet och medarbetarskapet som vi har, det vill säga 
ett rätt så aktivt medarbetarskap som vi faktiskt förväntar oss som medarbetare och 
ett aktivt ledarskap och chefskap. Att vi kommunikativt skall kunna ha en dialog med 
varandra och vara öppna mot varandra.” (Enhetschef Miljöförvaltning, 2012-04-05) 

 
Respondenten belyser också att verksamhetsdirektören visar på en tydlig närvaro vad 
gäller chefernas kompetensutveckling och det finns en uttalad tanke med hur du bör agera 
och bete dig som ledare inom verksamheten.  
 
4.2.3 En miljöinspektörs berättelse 
 
Avdelningens myndighetsprofilering återspeglar sig tydligt i miljöinspektörens svar. 
Respondenten poängterar redan i början av intervjun sina skyldigheter och 
ansvarstaganden i relation till att verksamheten faktiskt är en myndighet. Att uppföra sig 
korrekt och att utföra ett professionellt arbete är av hög prioritet. Det operativa arbetet 
kretsar i huvudsak kring lagstiftningen och hur den bör tolkas vid varje enskild 
inspektion. Då tolkning av lagstiftningen många gånger kan vara svårt finns ett nära 
samarbete mellan grupperna för att gemensamt kunna diskutera och gemensamt göra 
bedömningar, ett arbete som syftar till att lättare kunna sätta gränser.  
 
Det dagliga arbetet präglas av att arbeta i mindre grupper som en väg till kunskapsutbyte. 
Att dela erfarenheter och synpunkter gemensamt skapar en lärande plattform berättar 
respondenten. Inhämtning av relevant information för det operativa arbetet vilar till stor 
del på den enskilde medarbetaren, där livsmedelsverkets hemsida är en central 
informationspunkt för inspektörernas arbete utöver lagstiftningen, berättar respondenten.  
Respondenten berättar också att mycket av informationen, policys och rutiner kring hur 
det operativa arbetet skall utföras upprättas av cheferna och att detta återfinns i 
verksamhetens projektdatabas.  
 
En stor förändring som påverkat respondentens dagliga arbete är den effektivisering som 
avdelningen genomgått. Förändringen har inneburit att inspektionerna upplevs allt mer 
opersonliga, efterson respondenten nu upplever sig ha mindre möjligheter till att 
systematiskt och noggrant ägna samma tid åt varje enskilt besök.  
 
Efter varje ledningsmöte kommer det ut ett brev på medarbetarnas datorers startsida, där 
återges verksamhetens kortsiktiga mål. Information som tilldelas medarbetarna via 
startsidan kan också vara av sådan art som varje enskild medarbetare förväntas ta till sig 
och som ej tas upp vid APT-möten, berättar respondenten.  
 

”Ingen av dem är ju egentligen speciellt bra på att informera om vad som händer runt 
omkring oss och så. Enhetschefen kan flumma iväg när denne berättar om någonting, 
innan denne kommer tillbaka, och då undrar man "vänta nu lite grann, var började vi 
någonstans?". Så det är lite för mycket runt omkring själva ämnet innan man 
kommer fram till något.” (Miljöinspektör Miljöförvaltningen 2012-04-04) 
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Vad gäller flödet av information upplever respondenten att denne ofta erhåller irrelevant 
information för sitt arbete. Förvaltningens uppdelning har medfört att avdelningarna 
nästintill blivit aningen isolerade från varandra, respondenten önskar att cheferna hade 
varit bättre på att berätta och informera vid APT-möten om vad som händer i 
verksamheten mer övergripande än att enbart rikta fokus på händelser i avdelningen. 
Frustrationen över att cheferna brister i att förmedla relevant information, menar 
respondenten påverkar motivationen negativt då relevant information inte når 
medarbetarna i tid.  
 

”Poff, så kom det en ny grupp och man undrar vad de skall göra. Så har man liksom 
ingen information, det blir "åh nej, har inte vi sagt det?" då har cheferna liksom 
missat att informera om att de skall göra en ny grupp.” (Miljöinspektör 
Miljöförvaltningen 2012-04-04) 

 
Under intervjun med enhetschefen framkom att avdelningens medarbetare ibland tilldelas 
extra uppdrag, där de indelats i mindre grupper. Detta är något som miljöinspektören 
upplever som en grund till missunnsamhet bland sina kollegor. Även om de utvalda 
individerna väljs på grund av att de av cheferna anses mest lämpade, blir det en grund för 
småsinthet och skapar osämja, menar respondenten.  
 
Respondenten upplever att cheferna i vissa avseenden inte riktar tillräckligt fokus mot 
medarbetarna, något som också utmärker sig i frågan kring feedback. Respondenten 
menar att feedback möjligen erhålls vid de medarbetarsamtal som hålls en till två gånger 
om året och eftersöker därför mer feedback kontinuerligt och av spontan karaktär.  
 

”Vi måste få höra att vi gör någonting bra, även om vi själva tycker att vi är jävligt 
duktigt, så är det alltid skönt och få det bekräftat att "det här gjorde du snyggt". Då är 
jag lite dum, då för jag vill inte bara höra antal inspektioner, jag vill ha lite kvalitet.” 
(Miljöinspektör Miljöförvaltningen 2012-04-04) 

 
”De ser inte medarbetarna så mycket. Folk kan gå runt här och må väldigt dåligt och 
man ser att de kommer från toaletten och har gråtit, och ingen frågar hur de mår. 
(Miljöinspektör Miljöförvaltningen 2012-04-04) 
 

4.3 Fastighetskontoret 
 
Vid fastighetskontoret intervjuades personalchefen samt den ansvarige för säkerhet och 
intern service.  
 
4.3.1 Personalchefens berättelse 
 
Personalchefens arbete syftar till att stödja och vägleda cheferna inom de fyra enheterna i 
verksamheten. Respondenten berättar att rollen handlar om att stödja verksamheten i att 
nå uppsatta mål, att finnas till vid rekryteringsprocessen samt att vara närvarande vid 
introduktion och utveckling av medarbetare. Rollen innefattar också att skapa och forma 
strategier för att vara en attraktiv arbetsgivare, då verksamhetens huvudsakliga 
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yrkeskategorier tillhör ett segment med stor efterfråga på marknaden. Att starta upp ett 
nära samarbete med högskolor och universitet, att visa upp sig på mässor och gästföreläsa 
är ett axplock i ett försök att visa upp sig som potentiell arbetsgivare.  
 
Personalchefen upplever att staden arbetar allt tydligare med att profilera sitt arbete med 
ledarskapsfrågor, vilket i synnerhet handlar om att de arbetat fram kompetenskriterier för 
ledarskapet. Respondenten upplever att en förskjutning skett från en kultur som har 
präglats av att värna om sin egen förvaltning till att staden nu arbetar med att finna 
gemensamma processer och öka samverkan.  
 

”Vi har i staden tagit fram ett antal processer som alla skall jobba utifrån, så att man 
har ett likartat arbetssätt, när det gäller rekrytering, rehabilitering, 
kompetensförsörjning och så vidare. Det är viktigt att ha en gemensam verktygslåda 
att arbeta efter.” (Personalchef Fastighetskontoret 2012-04-13) 
 
”Ledaren är inte den som skall göra allting själv, vi är oerhört beroende av kunniga 
och duktiga medarbetare som vill gör ett bra jobb.” (Personalchef Fastighetskontoret 
2012-04-13) 

 
Respondenten upplever att kommunikationen utvecklats oerhört mycket de senaste fem 
åren. Anledningen till detta anser respondenten bygger på att verksamheten har en 
direktör som är duktig på att kommunicera och få med sig medarbetarna. Samtliga 
medarbetare samlas till stormöten några gånger om året där alla delges information om 
vad som är på gång just nu och vad som är viktigt. Inom verksamheten har ett arbete 
bedrivits för att hitta en struktur som i största möjliga mån tar hänsyn till 
kommunikationens betydelse. Förvaltningens medarbetare har också involverats i att 
etablera ett genensamt förhållningsätt, ett arbete som ledde fram till verksamhetens sex 
ledord, berättar respondenten 
 

”Vår vision här är att ”tillsammans bygger vi staden”. Den är enkel att ta till sig men 
den innehåller oerhört mycket. Den bygger på samverkan och samarbete med många 
olika förvaltningar men också andra aktörer. En sak som vi jobbat mycket med på 
senare år, som inte är riktigt färdigt. Men det är att implementera ett gemensamt 
förhållningssätt utifrån vår vision och vår verksamhet.” (Personalchef 
Fastighetskontoret 2012-04-13) 

 
4.3.2 Internserviceansvariges berättelse  
 
Att arbeta som ansvarig för internservice innebär i huvudsak att stödja och skapa en 
struktur som möjliggör för verksamhetens syfte. Arbetet innefattar också att hantera 
omflyttningar, renoveringar och reparationer och arbetsmiljöfrågor men också ett visst 
personalansvar. Uppdraget innefattar också ansvarstagande för verksamhetens säkerhet, 
att bistå med inköps- och upphandlingsstöd, samt ansvara för reception och vaktmästeri 
inom förvaltningen.  
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Den interna servicen innefattar också att till viss del arbeta för att främja en god 
kommunikation inom verksamheten, att i så stor utsträckning som möjligt underlätta för 
andra medarbetare att få förståelse för varandra. Respondenten vittnar om ett tydlig fokus 
på att få bättre förståelse för varandras arbetsuppgifter, ett arbete som syftar till att få god 
förståelse för varandras roller. Mycket av arbetet handlar om kommunikation och att visa 
på betydelsen av hur viktigt det är att kommunicera på rätt sätt. Respondenten menar att 
det är viktigt att ha förståelse för sina medarbetares ansvarsområden och få en god 
uppfattning om var gränser går, gör man inte det finns risk för ökade kostnader eller 
dubbelarbete.  
 
Respondenten berättar att det är viktigt att en ledare kan få alla att känna delaktighet, att 
vara med och tycka till, komma med åsikter, förbättringar och få möjlighet att vädra 
funderingar. Att sträva efter ett öppet klimat, där alla skall kunna säga vad de tycker, att 
också i vissa avseenden kunna kritisera varandra. Att som ledare ge medarbetarna ett 
större utrymme och samtidigt kunna erkänna sina misstag menar respondenten kan bidra 
till mer positiva medarbetare men kanske också bidra till bättre arbetsresultat.  
 
Respondenten berättar att det inom verksamheten nyligen genomförts en 
enkätundersökning där de övriga verksamhetsavdelningarna fått tycka till om hur de 
upplever arbetet med servicefrågor, samt hur de upplever stödet från 
internserviceavdelningen. Undersökningen syftar i första hand till att säkerställa att 
avdelningen arbetar på rätt sätt och att de övriga verksamheterna får det stöd som 
eftersträvas. 
 
Fastighetskontoret präglas idag utav ett mer kommunikativt klimat. Sedan ett par år 
tillbaka har kontoret en kvinnlig direktör som visar hög närvaro ute i verksamheten och 
som respondenten också upplever sprider en positiv stämning bland de olika 
avdelningarna. I ett nära samarbete mellan fastighetskontoret, trafikförvaltningen och 
stadskontoret upplever respondenten att arbetet blivit allt mer produktivt sedan 
samarbetet för några år sedan ökade. En tydlig samverkan mellan ledning och de 
underliggande avdelningarna bedrivs och arbetet präglas mycket av att det skall finnas en 
tydlig fokus på kvalitet både vad gäller ledning och styrning. Ledningen har också satsat 
mycket på att samarbetet skall främja stadens utveckling. 
 

”Då kommer det från ledningen och det skall ju genomsyra hela kontoret, ner i 
organisationen. Sedan är det ju olika, vi har många chefer i olika nivåer som arbetar 
säkert naturligtvis på olika sätt, det vet jag.” (Ansvarig för internservice 
Fastighetskontoret 2012-04-13) 

 
Respondenten menar att mycket av arbetet handlar om att hantera skattemedel och att 
arbeta för en god service för medborgarna. Ett arbete som också är genomsyrat av väldigt 
mycket lagar, vilket innebär att de som förvaltning är väldigt styrda. Respondenten 
upplever att arbetet har blivit mer tydliggjort sedan den nya ledningen tillkommit, både 
vad gäller flödet av information men även förtydligandet av uppdraget som förvaltning. 
Klimatet har blivit mer öppet och det arbetas idag mer med att delge och få alla att arbeta 
mot samma mål.  Förvaltningens direktör genomför numer två gånger om året stormöten 
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där denne strävar efter att i så stor utsträckning som möjligt göra sig sedd för samtliga 
medarbetare, men också för att följa upp och informera om verksamhetens mål. Vidare 
har förvaltningen infört ett antal projekt som syftar till att träffas mellan 
avdelningsgränser och enhetsgränser, för att få möjlighet att prata med varandra. 
Respondenten tror att öppenheten många gånger kommer gratis då man pratar med någon 
som man kanske aldrig skulle pratat med annars, att helt enkelt få möjlighet till att träffa 
nya människor även på arbetsplatsen.  
 

”Något som också har börjats med är fredagsfika, där kontoret bjuder på en bulle 
eller kaka. Det har blivit otroligt poppis med det är ju inget märkvärdigt men det 
betyder jättemycket.” (Ansvarig för internservice Fastighetskontoret 2012-04-13) 
 
”Vi har även då och då någon typ av informationsträffar, där kanske en eller två 
personer kommer från en av våra avdelningar och informerar om någon speciellt 
projekt som de håller på med som skulle kunna vara intressant för många andra med. 
Där får man information om något speciellt detaljområden, man kan ställa frågor osv. 
Det är ju också ett sätt att synliggöra sig själva men också varandra för vad man 
jobbar med[…]Det är ganska intressant att få en inblick, det viste vi kanske inte att vi 
sysslade med.” (Ansvarig för internservice Fastighetskontoret 2012-04-13) 

 
Förvaltningens kvalitetschef har på senare tid arbetat mycket med att organisera 
kvalitetsarbetet inom de olika avdelningarna. Ett arbete som respondenten menar blivit en 
form av styrning i sig, men också ett sätt att säkerställa en bra kommunikation utåt. 
Respondenten upplever också en stor förändring vad gäller attityden mot kommunen men 
även att det internt skett stora förändringar som bidragit till att personalen idag blivit mer 
öppen och har en ökad förståelse för dem de är till för, det vill säga medborgarna.  
 
Verksamhetens ledord menar respondenten är ett väldigt bra initiativ men denne har själv 
lite svårt att ibland hitta en väg till dem och hur de skall appliceras i det dagliga arbetet. 
Det krävs ett tydligare arbete med att kommunicera ledorden på till exempel 
arbetsplatsträffar och vid rekrytering, då det för många upplevs som enbart tomma ord. 
Respondenten medger också att det är ett arbete som tar tid och att det finns en risk att 
orden förblir svåra att efterleva på ett bra sätt. 

 
”Vi diskuterar dem väldigt mycket, ledorden i sig är jättebra det är inget fel på dem 
men jag tycker kanske inte alltid att ledorden passar in överallt i förvaltningen[…] 
Sedan är orden så bra så det kan vara svårt att ta in dem. Om vi skulle kunna 
efterleva dem skulle de vara bra. Jag tror inte att någon på kontoret kommer på dem 
om man skulle fråga dem.” (Ansvarig för internservice Fastighetskontoret 2012-04-
13) 

 
4.4 Social resursförvaltning 
 
Vid social resursförvaltning intervjuades enhetschefen samt en av verksamheten 
fältgruppchef. 
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4.4.1 Enhetschefens berättelse  
 
Enhetschefens arbete syftar till att hantera boendefrågor för människor som av olika 
anledningar har ett utanförskap i kombination med hemlöshet. Sedan årsskiftet år 2012 
har förvaltningen en ny struktur och det innebär att enhetschefen nu har ansvaret för att 
leda och utveckla arbetet för verksamhetens tre enheter. Att ha ett närvarande ledarskap 
menar respondenten kan vara svårt då verksamheten är geografiskt spridd över staden.  
 

”Min roll kan man säga är att koordinera och leda arbetet för den här enheten och 
försöka jobba genom mina gruppchefer.” (Enhetschefen Social resursförvaltning 
2012-04-03) 

 
Med tanke på verksamhetens relativt nya struktur innefattar arbetet också att stötta och 
hjälpa de nya cheferna att komma på plats, föra över kunskap, rutiner och 
förhållningssätt. Men också att konsolidera och skapa bra förutsättningar för den nya 
organisationen. Den stora förändringen menar respondenten är att denne nu har ett mer 
övergripande strategiskt verksamhetsansvar, där det nära ledarskapet och 
arbetsgivarskapet gällande personal- och arbetsmiljöfrågor nu är förflyttat till 
gruppcheferna. Det vill säga ett rollförtydligande inom verksamheten. I sitt mål som 
enhetschef strävar respondenten att i så stor utsträckning som möjligt koordinera ett 
fullständigt arbetsgivaransvar till de tre gruppcheferna för att själv kunna rikta större 
fokus på att arbeta med verksamhetsutveckling.  
 
Respondenten berättar att det dagliga arbetet i mångt och mycket präglas av att tillgodose 
uppdragsgivarna och brukarnas8 intresse. Genom delårsrapporter upprättas 
verksamhetsplaner som blir ett arbetsinstrument för att mäta verksamhetens resultat, 
dessa blir också verksamhetens grundläggande kärnmål för att kunna styra och hantera 
verksamheten. Humankapitalet är av avgörande betydelse för att nå ett bra resultat, vilket 
kräver ett kontinuerligt underhåll och investerande, menar respondenten. För att kunna 
verkställa verksamhetens mål har en kommunikationsplan utarbetats som reglerar hur 
verksamheten skall arbeta med kommunikation, vilken typ av forum som skall tillämpas 
och vilken struktur som eftersträvas. Respondenten poängterar också att kommunikation 
är ett svårt område att hantera eftersom att budskapet måste tolkas och uppfattas på 
samma sätt för alla involverade, vilket många gånger kan vara svårt. För att lättare kunna 
hantera den dagliga kommunikationen anser respondenten att rutiner är ett bra verktyg för 
att strukturera arbetet och för att minimera utrymmet för olika tolkningar.  
 

”Har man inte en kommunikation eller dialog så blir det svårare att utveckla saker 
och ting. De som skall utveckla verksamheten är ju mina medarbetare, det är ju inte 
jag som på egna kammaren sitter och arbetar för att utveckla saker och ting. Det 
gäller ju att medarbetarna tar ansvar för sina verksamhetsprocesser och utveckla det 
vi skall utveckla.” (Enhetschef Social resursförvaltning 2012-04-03) 

  

                                                
8 Brukare, någon som utnyttjar eller brukar kommunens eller landstingets tjänster.  
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”Vi har ju ändå förstått med tanke på att vi är en så stor förvaltning att vi ändå måste 
ha någon form av struktur när det gäller att ha en kommunikationsplan för att få 
saker och ting att fungera, ju större organisation man är desto mer viktigt är det att 
man har en tydlighet och att alla har en gemensam definition på vad vi menar med att 
ha en god kommunikation.” (Enhetschef Social resursförvaltning 2012-04-03) 

 
Respondenten upplever att staden som arbetsgivare har tagit ett större arbetsgivaransvar. I 
jämförelse med för 10-15 år sedan finns det idag en annan systematik och struktur. En 
mängd oväsentligheter har skalats av och det mest kärnfulla i uppdraget som offentlig 
verksamhet har tagits fram. Staden har också arbetat fram ett antal olika övergripande och 
gemensamma policyprogram, vad gäller ledarskap, personal och mångfald. 
 

”Jag kan säga att jag som ändå är 58 år och varit med ganska länge, upplever att man 
har gått mera till att inte ”peka med hela handen”, man jobbar med mål på ett annat 
sätt. En målstyrning så att säga.” (Enhetschef Social resursförvaltning 2012-04-03) 

 
4.4.2 Gruppchefens berättelse 
 
Arbetet som gruppchef syftar till att styra och koordinera det operativa arbetet inom 
enheten, vidare handlar det om att hålla i APT, hålla lönesamtal och utvecklingssamtal 
för medarbetare men också att sköta det administrativa arbetet för enheten. En följd av att 
verksamheten under början av året 2012 förändrades, innebär det också att som 
gruppchef nu hålla medarbetarsamtal var sjätte vecka utöver löne- och utvecklingssamtal, 
berättar respondenten. I samband med organisationsförändringen valde verksamheten att 
skifta från arbetsledare till gruppchef, något som innehållsmässigt nu innebär ett större 
ansvar men även en större frihet. Anledningen till skiftet menar respondenten grundar sig 
i ett rollförtydligande då medarbetarna nu har lättare för att veta vem de skall vända sig 
till i vissa specifika frågor.  
 
Rollen som gruppchef innebär efter verksamhetsutvecklingen att gruppcheferna nu också 
har ansvaret för att hålla i APT med sina arbetsgrupper. Respondenten berättar att 
gruppcheferna en gång i veckan tillsammans med enhetschefen håller ett 
ledningsgruppsmöte där enhetschefen förmedlar information kring vad ledningen haft på 
sin agenda samt vilka visioner och mål ledningen har. Det blir också ett forum där 
gruppcheferna får möjligt att tillsammans diskutera frågor kring personal och dylikt. 
Detta blir en del i det underlag som gruppchefen sedan använder vid sina respektive 
APT-möten med arbetsgrupperna. Det är bra att som medarbetare veta vad som händer i 
staden och få möjlighet att ta ställning till sådant som kan vara bra att veta, menar 
respondenten.  
 

”Det är inte alla som tycker det är roligt att hålla koll på staden-perspektivet. Det är 
ju så att alla inte tycker det är kul att veta om allting heller. Tar jag upp det så har de 
i alla fall fått möjlighet att ta ställning till det.” (Gruppchef Social resursförvaltning 
2012-04-10) 
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Respondenten berättar att enhetschefen inte alltid för vidare frågor till ledningsgruppen 
som för denne har en betydelse och är av relevans. Detta leder till ett störningsmoment i 
att kunna hantera det dagliga arbetet i verksamheten för gruppchefen. 
 
En nyhet som tillkommit sedan årsskiftet år 2012 är att gruppcheferna nu får ta del av det 
chefsbrev som verksamhetschefen och ledningen arbetar utefter. Gruppchefen upplever 
att detta är ett positivt steg i rätt riktning och att informationsflödet blir mer 
samstämmigt, då det är nu mycket lättare att följa organisationens utveckling. Dock 
präglas breven av en ekonomisk fokus och respondenten menar att det lätt blir otydligt då 
det inte avspeglar det faktiska arbetet.  
 

”Alltså det blir lite otydligt ibland. Det vet jag också att vi på förvaltningen håller på 
att jobba med. Att kunna följa upp vår verksamhet, inte bara på ekonomiskt plan. Att 
vi faktiskt kan se att vi gör skillnad. Det märker jag att förvaltningen ovanför vill ha, 
just verktyg till att kunna se vad vi gör och hur det går.” (Gruppchef Social 
resursförvaltning 2012-04-10)  

 
Feedback erhåller gruppchefen vid löne- och utvecklingssamtal vilket sker ett par gånger 
varje år. Respondenten anser inte att feedbacken är tillräckligt konkret för att vara 
gynnsam för dennes egen utveckling.  
 

”Nej, han kan ju inte vara spontan med feedback till mitt dagliga arbete eftersom att 
han inte är här. Vi träffas ju på möten, förut var han ju här när han hade APT, då var 
han som en gästprofessor.” (Gruppchef Social resursförvaltning 2012-04-10) 

 
Ett problem som respondenten upplever är att saker och ting inom olika delar av 
verksamheten tolkas på olika sätt. Detta är en förvirrande faktor i det dagliga arbetet för 
medarbetarna, men även ett problem för brukarna.  
 

”Vår roll är ju att motivera varför man skall göra förändringar. Då måste vi ju ha stöd 
för att kunna genomföra dem också. Sen blir det ju väldigt konstigt om någon 
medarbetare här pratar med en annan verksamhet och det visar sig att de inte har 
gjort samma sak.” (Gruppchef Social resursförvaltning 2012-04-10) 

 
4.5 Ett offentligägt bolag 
 
Vid det offentligägda bolaget intervjuades HR-chefen samt en HR-konsult i bolaget.  
 
4.5.1 HR-konsultens berättelse 
 
I rollen som HR-konsult arbetar respondenten med att stötta de två bolag som ingår i 
verksamhetens koncern med alla former av HR-frågor. Respondenten sitter även med i 
bolagets ledningsgrupp vilket gör att dennes arbete präglas av både operativa och 
strategiska inslag.  För att kvalitetssäkra sig som stödfunktion genomför avdelningen en 
gång per år en kundmätning tillsammans med verksamhetens interna kunder för att 
säkerställa att de når upp till de förväntningar och mål som är uppsatta. Kärnan i det 
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operativa arbetet grundar sig i att inom verksamheten arbeta utifrån balanserat styrkort 
där perspektiv som; kundperspektiv, uppdraget, ekonomi och kollegor ligger i fokus, 
berättar respondenten.  
 
Respondenten upplever sin roll som viktig, där denne har ett stort inflytande vad gäller att 
kunna påverka men också en stor delaktighet i det dagliga arbetet. Verksamheten 
genomgår nu en stor förändring där de idag arbetar mycket mer tydligt med att uppfattas 
som en attraktiv arbetsgivare och där fokus har flyttats från ett produktionstänkande till 
ett tjänstetänkande. Förändringen innebär också att de nu arbetat fram ledarskapskriterier 
något som funnits i verksamheten tidigare men där de nu samlats ihop på ett mer tydligt 
och konkret sätt. Vad gäller medarbetarskapet arbetas det nu först och främst med att ta 
fram en definition på vad medarbetarskap innebär, en process som grundar sig i det fyra 
perspektiv som återfinns i det balanserade styrkortet, berättar respondenten.  
 
En till två gånger om året samlas företagets samtliga chefer till ett stormöte där det i maj 
år 2011 togs fram definitioner på medarbetarskapet, något som mer konkret innebär vad 
företaget förväntar sig av varje enskild medarbetare. Hur denne skall förhålla sig 
gentemot kunder, kollegor, till sitt uppdrag och till företaget. Vidare i nästa led har varje 
operativ chef informerat om definitionerna på respektive APT-möte där medarbetarna har 
fått möjlighet till att ta del av verksamhetens förväntningar. Syftet med att involvera 
medarbetarna i processen grundar sig i att samtliga medarbetare skall få möjligheten att 
komma med synpunkter. HR-chefen kommer därefter i ett senare skede sammanställa 
dessa synpunkter som sedan ligger till grund för ett fastställande av definitionerna kring 
medarbetarskapet. Förändringen kommer att ta tid att genomföra och det är därför 
verksamheten redan nu arbetar mycket med mål- och utvecklingssamtal kopplat till de 
fyra perspektiven, där det också nu läggs stort fokus på de anställdas 
befattningsbeskrivningar, berättar respondenten. 
  

”Sedan blir det ju egentligen det verkliga stegen, att verkligen implementera det och 
få igång att vi jobbar med medarbetarskapet. För då blir det ju att man tittar "okej, 
här har vi fina ord, men vad innebär det för mig och min roll?".” (HR-konsult 
Offentligägt bolag 2012-04-13)  

 
”Det skiljer sig åt väldigt mycket och det är ju i mål- och utvecklingssamtalet vi skall 
få fram handlingsplaner något som kanske finns idag men tonen i det är lite fel, det 
är mycket fokus på "Hur trivs du på jobbet?" "Vad vill du?" istället för att styra det 
utifrån "Det här är de mål vår avdelning har, det här är de mål du i ditt uppdrag, i din 
tjänst". Att mer rollförtydliga och säga vad vi förväntar oss.” (HR-konsult 
Offentligägt bolag 2012-04-13)  
 

Ett av målen med förändringen är också att verksamheten till lönerevisionen år 2013 i 
större utsträckning skall ha individuell lönesättning, något som ligger i linje med 
medarbetarskapet. Det ligger också med i planen att cheferna inom verksamheten skall få 
en relevant utbildning som krävs för att kunna hantera arbetet med medarbetarskapet. Det 
bedrivs idag ett arbete för att ta fram är en grundutbildning för cheferna där olika delar 
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ingår som att hålla mål- och utvecklingssamtal men även samtalsmetodik genomgående, 
och utöver det arbetsmiljö, rehabilitering, avtalsfrågor och så vidare.  
 
Respondenten berättar att arbetet präglas mycket av att vinna anbud, och där 
komplexiteten ligger i att bygga en fungerande struktur som inte blir för kostsam. Det 
kräver att en organisation byggs där de operativa cheferna inte får för många 
underanställda och där cheferna samtidigt får större möjlighet till direktkontakt med de 
anställda. Visionen med förändringen är också att cheferna skall få möjlighet att ta ett 
större arbetsgivaransvar, något som också innefattar ett rollförtydligande. Det är också ett 
led i att få medarbetarna att känna större trygghet i chefskapet, att mer tydligt veta vem 
som är chef och inte. Den dagliga feedbacken kommer också att gynnas av att cheferna 
får mindre personalgrupper, berättar respondenten.  
 
HR-konsulten har sedan tidigare erfarenhet, från det privata näringslivet och belyser att 
förutsättningarna ser annorlunda ut. Respondenten menar att den offentliga sektorn drivs 
mer tydligt av att tillgodose samhällets intresse framför att tillgodose det egna 
ekonomiska intresset.  
 

”Det finns budget för saker och ting, det finns en god vilja att arbeta med alla avtal. 
På X9 var det mer att man kanske valde bort att arbeta med jämställdhet för att det 
inte genererade några pengar.” (HR-konsult Offentligägt bolag 2012-04-13) 
 

Verksamheten har idag tretton olika värderingar, vilket respondenten medger är lite för 
mycket. I huvudsak handlar det om engagerat ledarskap och kompetenta och engagerade 
medarbetare. Värderingarna fungerar idag mer som arbetsprocesser vilket respondenten 
upplever som otillräckligt och menar att de behöver arbeta betydligt mycket mer med 
dessa ute i verksamheten. 
 
Respondenten berättar att enheten samverkar i de olika gemensamma processgrupper som 
finns i staden, där denne själv frivilligt är deltagare i stadens 
kompetensförsörjningsgrupp. En stor fördel med att vara deltagare menar respondenten är 
att det ges möjlighet att bolla och diskutera frågor med andra chefer inom staden.  Vad 
gäller verksamheten i övrigt arbetar bolaget mer som ett fristående företag och tar där 
fram egna kompetensutvecklingsprogram för verksamhetens chefer.  
 
4.5.2 HR-chefens berättelse 
 
I rollen som HR-chef arbetar respondenten med samtliga HR-frågor inom bolagets 
koncern. Det dagliga arbetet präglas av ett nära samarbete med verksamhetens VD och de 
operativa cheferna. Uppdraget syftar övergripande till att tillgodose verksamhetens chefer 
med verktyg och processer för att på bäst sätt kunna utföra sitt personalarbete. I övrigt 
ligger fokus på att utveckla och underhålla verksamhetens ledarskap och medarbetarskap. 
Sedan respondenten tillträdde sin roll för cirka två år sedan har mycket av arbetet handlat 
om att sammanföra och förtydliga ett koncerngemensamt koncept kring, tankar, 
processer, system, modeller och ledning.  I dagsläget bedrivs ett arbete med att 
                                                
9 X, ersätter bolagets egentliga namn 
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strukturera och planera verksamhetens processer, där respondenten är processägare för 
medarbetarprocessen. Det vill säga ett arbete med anställningscykeln, från att som 
arbetsgivare attraherar nya medarbetare till att avtacka medarbetare. Respondenten 
belyser att arbetet är tydligt kopplat till verksamhetens visioner och mål samt att arbetet 
skall stödja ett sammanhang. Förhållningssätt är att försöka arbeta i dialog, att förenkla 
och att ta tillvara på entusiasmen hos medarbetarna, att helt enkelt ge människor 
möjlighet till att få var delaktiga, förklarar respondenten. 
 
Att arbeta med uppföljning och kvalitetsutvärdering menar respondenten är viktigt men 
också att sedan faktiskt använda sig av resultatet och återföra detta till verksamhetens 
berörda delar. Det krävs också att arbeta mer med att dokumentera hela kedjan för att få 
ett bättre helhetsperspektiv för att i större utsträckning reflekterar över hela processen och 
inte bara resultatet i sig. 
 
I sitt tidigare arbete har respondenten varit en av drivkrafterna inom central 
resursförsörjning och delaktigt i utformningen av medarbetarskapsmodellen. 
Respondenten upplever att det finns en kultur i staden som är präglad av vissa värdeord 
och där staden lyckats att kollektivt sammanföra dem. Dock upplever respondenten inte 
att det aktivt arbetas med dessa i det operativa arbetet. 
 

"Det finns en gemensam värdegrund som man pratar om väldigt mycket, men som 
jag inte tror gäller, eller som jag inte kan se att vi lever utefter verken centralt eller 
ute i verksamheterna. Jag tror att vi gör det lite till mans men inte för att den är 
gemensann utan för att den råkar passa in där vi är.” (HR-chef Offentligägt bolag 
2012-04-19) 
 

Verksamheten är sannerligen betydligt mer fristående än övriga staden, men trots detta 
mycket mer utsatt. Respondenten menar att det inte finns någon ambition om att frigöra 
sig från staden, utan snarare tvärtom upplever respondenten att det finns problem med att 
få bli inkluderade i staden. Ett inkluderande skulle sannolikt möjliggöra tillgång till 
stadens stordriftsfördelar.  
 
Respondenten berättar att det finns en tydlig gräns mellan det offentliga och det privata 
arbetslivet, vilken denne uppfattar som begränsande och enfaldigt. Den stora skillnaden 
mellan privata företag och politiskt styrda organisationer är just den politiska styrningen. 
En stor märkbar skillnad är också att den politiska ledningen påverkar beslutsfattandet 
och att vissa beslut inte alltid fattas på affärsmässiga grunder, utan de grundar sig i 
politiska ideologier, berättar respondenten. Detta bidrar också till att vissa beslut som 
fattas inte främjar konkurrenskraften. Det finns också fördelar med att verka under båda 
perspektiven. Att verka för samhällsnyttan innebär att verksamheten inte bara handlar 
utefter företagets bästa rent ekonomiskt utan också för medborgarnas bästa, menar 
respondenten.  
 
Feedback från anställda insamlas främst vid mål- och utvecklingssamtal men också vid 
arbetsplatsträffar. Ansvaret vad gäller att informera de anställda om verksamhetens mål 
och vision ligger först och främst som en del i rollen som HR-chef, där 
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kommunikationsansvaret i huvudsak ligger hos respektive chef. Medarbetarskapet 
innebär också att ta ett tydligare ansvar för att kommunicera effektivt inom 
verksamheten. Feedback fås också genom återkopplingssamtal tillsammans med HR-
chefen, dessa är en återkoppling av hur man upplever situationen ute i verksamheten. Det 
genomförs också psykosociala arbetsronder två gånger om året, där frågor ställs om 
huruvida de anställda upplever att de får vara delaktiga i arbetet och själva ta ansvar. 
 
Medarbetarskapet är under pågående process och det arbetas nu med att ta fram en 
definition som beskriver hur medarbetarnas förhållningssätt skall ta sitt uttryck i det 
dagliga arbetet. Ett förhållningssätt som kommer gälla alla, från VD och nedåt i 
organisationen. Förhållningssättet är tillsynes är relativt grundläggande, där beskrivs hur 
medarbetarna skall förhålla sig gentemot kunder, uppdraget och företaget, något som nu 
skall genomsyra hela verksamheten, berättar respondenten. Den mest omedelbara 
målsättningen med implementeringen av medarbetarskapet handlar om att börja föra en 
dialog kring medarbetarskapet bland medarbetarna. Syftet är också att få igång och driva 
på ett engagemang hos medarbetarna för att få dem att medverka och delta i utvecklingen 
av verksamheterna. Verksamheten har idag en VD som är övertygad om att i faktisk 
mening skall vända upp och ner på hela organisationsschemat. Vi har idag medarbetare 
som är otroligt duktiga på kärnverksamheten men där vi måste få igång en delaktighet i 
utvecklingen av verksamhetens alla processer, berättar respondenten. Vidare förklarar 
respondenten att process också skall leda till att få bättre konkurrenskraft och bli mer 
attraktiva som arbetsgivare. 
 
Till sommaren år 2012 kommer ledningen att fastställa en definition av 
medarbetarskapet, vilken sedan blir ett arbetsmaterial som cheferna kan arbeta med ute i 
verksamheterna. Respondenten poängterar vidare betydelsen av medarbetarnas fortsatta 
delaktighet även i kommande arbetsprocesser. Det genomförs nu ett arbete med att få till 
ett kundförtydligande i samtliga led, att definiera vem som är mottagare av den tjänst 
man levererar. 
 

"Här har vi lagt ner ett ganska stort jobb på att göra det klart och tydligt att alla har 
en kund. Är det inte kunden i slutändan så är det en intern kund i processen på vägen 
till slutkund, och att man alltid definierar "vem som är mottagare av min tjänst?" för 
att vi skall vara väldigt tydliga med våra leveranser i vårt uppdrag." (HR-chef 2012-
04-19) 
 

I det stora hela har incitamenten mottagits väl men det finns enskilda medarbetare som 
har visat på viss oro över förändringen och varit misstänksamma mot att förändringen 
skall medföra ökad kontroll. Det ser respondenten snarare som en drivkraft och en 
anledning till att vara ytterligare mer tydlig och diskutera förändringens syfte och 
fördelar.  
 
En kommunikativ svaghet som respondenten upplever är att medarbetare idag inte har 
tillgång till verksamhetens intranät hemifrån. En utveckling av intranätet menar 
respondenten hade varit ett bra arbetsverktyg för att nå ut även till de delar av 
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verksamhetens anställda, vilka har arbetsuppgifter som innebär att de befinner sig ute på 
fältet och därmed är svårtillgängliga. 
 
Verksamheten präglas av en tradition där duktiga medarbetare blivit chefer, något som 
respondenten menar har bidragit till en svaghet vad gäller verksamhetens utveckling. 
Många av dess chefer har uppvisat svårigheter i att på ett bra sätt kommunicera med sina 
anställda. En stor anledningen till detta menar respondenten beror på att förutsättningarna 
för ledarskapet ser annorlunda ut, då det ställs nya och större krav på chefer och ledare 
idag.  
 

"Vi jobbar väldigt aktivt med dem och mycket för att vår VD också är väldigt 
medveten om att kommunikation är det vi behöver jobba med." (HR-chef 
Offentligägt bolag 2012-04-19) 
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5 Analys och diskussion 
 
Analysen genomfördes genom att den insamlade empirin från de studerade fallen satts i 
relation till den teoretiska referensram som bygger på kommunikation, 
organisationskommunikation, kultur, struktur, organisationsidentitet och intern 
marknadsföring. Teorin och empirin varvas i en jämförelse för att lyfta fram tolkningar 
och belysa en beskrivning av praktiken.  
  

Figur 3. Analysstruktur 
 
Analysstrukturen är en figur som syftar till att ge läsaren en bild av vilka delar som 
kommer att behandlas i kapitlet. Det empiriska materialet bygger på vår frågeställning 
där vi med utgångspunkt från den teoretiska tråden försöker beskriva och analysera de 
eventuella skillnader och likheter vi observerat hos de involverade verksamheterna. Den 
empiriska analysen tar sin utgångspunkt i Czarniawskas (2005) beskrivning av den 
verkställande definitionen av en organisation, där den studerade organisationen ses som 
en konstruktion av sociala interaktioner och som är beroende av sitt kontextuella 
sammanhang. Respondenterna är aktiva aktörer som genom sina handlingar och utsagor 
påverkar och konstruerar verksamheternas sammanhang.  
 
5.1 Organisationsutveckling – Stadens visioner och mål  
 
Utgångspunkten i den empiriska datainsamlingen började som tidigare nämnts med att vi 
på central nivå intervjuade processledarna för central chefsförsörjning i staden. Detta 
första intervjutillfälle gav en förförståelse för stadens visioner och mål vad gäller 
ledarskap och verksamhetens övergripande utvecklingsplaner. Vilket också gett oss en 
ökad förståelse för hur arbetet med att sammanföra och centralisera staden som 
organisation bedrivs, för att möta de framtida utmatningarna.  
 
I enlighet med Hatch (1997) kan organisationsstrukturen beskriva fördelningen av 
arbetsuppgifter och ansvar. Den innefattar också enligt Abrahamsson och Andersen 
(2000) någon form av auktoritets- och maktfördelning. Vidare menar Abrahamsson och 
Andersen (2000) att det är svårt att avgöra graden av centralisering då beslut som fattas 
på högre nivå utgörs av de premisser och den information som skapats längre ner i en 
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organisation. Vid intervjun med stadens processledare framkom att organisationen 
nyligen genomgått en centraliseringsprocess från att tidigare ha varit mer decentraliserad. 
Den främsta anledningen till centraliseringen ligger i att den politiska ledningen idag 
ställer högre krav på såväl ledarskap som organisationens utveckling i sin helhet. 
Centraliseringsprocessen har inneburit ett förtydligande av chefskapet och dess innehåll, 
det vill säga arbetsgivaransvaret och ledarskapet. Incitament från centralt håll visar på att 
ledningen idag arbetar med ett ökat fokus vad gäller ansvarsfördelning av arbetsuppgifter 
i organisationens förvaltningar och bolag. Heide, Johansson och Simonsson (2005) menar 
att ordning, arbetsspecialisering och arbetsfördelning utgör grunden för hur en 
organisationsstruktur kommer att formas. Den empiriska observationen visar på att staden 
befinner sig i en struktureringsfas, där de olika chefsprogrammen blir ett steg i att 
kvalitetssäkra verksamhetens processer och uppnå en högre gemenskap i staden. Heide, 
Johansson och Simonsson (2005) menar vidare att ett rollförtydligande ökar behovet av 
en god samordning, samt att ett ytterst fåtal bär ansvaret för samordningen.  I arbetet med 
att rollförtydliga chefskapet i staden följer också frågan av vem och hur samordningen 
skall ske. 
 
Den empiriska undersökningen visar att många av respondenterna i verksamheterna 
mottagit chefskapsutvecklingen och rollförtydligandet som ett positiv incitament. Denna 
utveckling syftar från Central chefsförsörjning till att minimera otydligheter och öka 
tydligheten i beslutsfattande processer, samt vad uppdraget som chef i staden syftar till. 
Sköldberg (1999) poängterar att om förmedlingen mellan sändare och mottagare inte 
överensstämmer uppstår en så kallad ”aspektolikhet”, vilket innebär att det uppstår en 
obalans i meningsförmedlingen mellan sändare och mottagare. Sköldbergs (1999) teori 
visar vidare att symboler också kan ha olika meningsladdningar, vilket innebär att en 
symbol kan inrymma flera skilda innebörder samtidigt, så kallad polysemi. Sköldberg 
(1999) anser att det är av intresse att mer intressera sig för hur starkt vi uppfattar en 
symbol, det vill säga hur starkt vi uppfattar symbolens kognitiva, emotionella och/eller 
pragmatiska värde och innebörd. Många av respondenterna upplevde att det från centralt 
håll visades på ett allt större ansvar vad gäller organisationsutveckling och främjandet av 
ett gemensamt perspektiv av staden. Det var dock förvånansvärt få av de intervjuade 
cheferna som uttryckte eller förde på tal att det fanns chef- och kompetenshöjande 
program att tillgå inom staden.  Den chef som uttryckligen berättade om programmet från 
centralt håll ställde sig positiv till incitamenten, men upplevde samtidigt svårigheter med 
att implementera och anpassa programmet i det egna operativa arbetet i verksamheten. 
Observationen visar att det tenderar till att finnas en obalans i kommunikationen mellan 
sändare, i detta fall Central chefsförsörjning och mottagaren, de studerade fallen. Det är 
därmed av betydelse att Central chefsförsörjning betraktar vilka symboler som följer med 
chefskapsutvecklingen och rollförtydligandet av begreppet chefskap inom staden. Arbetet 
med att uppnå balans vad gäller meningsförmedling och symbolers kognitiva, 
emotionella och/eller pragmatiska värde och innebörd (Sköldberg, 1999), är i sig ett 
arbete som inrymmer en hög grad av komplexitet. Detta eftersom att varje individ med 
stor sannolikhet kommer att uppfatta och tolka symboler och meningsförmedling på olika 
sätt.  
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Utmaningen som den offentliga sektorn står inför handlar inte i första hand om 
rekrytering av nya ledarroller eller identifikation av medfödda ledarskapsegenskaper. Det 
handlar snarare om ett mer aktivt ledarskap i alla nivåer (Leslie och Canwell, 2010). 
Empirin visar också att staden ställer större krav på det befintliga ledarskapet. Ett steg i 
denna riktning är initiativet till chefsförsörjningsprocessen med syfte att identifiera, 
rekrytera, introducera och utveckla chefskapet inom staden. En uppfattning som dock 
återfinns hos många av respondenterna är att många av de chefer som arbetar i staden inte 
besitter den kunskap som krävs för att möta nya utmaningar, vilket därmed kan utgöra ett 
hinder för dels organisationens utveckling, men också för strukturens utformning. Utifrån 
detta resonemang har vi observerat att det föreligger behov av ett mer aktivt ledarskap i 
stadens alla led, något som skulle vara gynnsamt för utvecklingen av chefskapet. 
 
Det arbete som Central chefsförsörjning bedriver med att centralisera, samordna och 
utbilda kan också ses som ett led i att hantera den rådande komplexitet som föreligger i 
staden som organisation. Den empiriska undersökningen talar för att detta är ett arbete 
som i större utsträckning är i behov av att tydliggöras, konkretiseras och anpassas för 
respektive verksamhet, för att inte enbart förbli en vision. Att gå från det konceptuella till 
att förändra människors beteende och uppfattningar konkret, innebär att ha förståelse för 
att förändringar måste till även i strukturer och system, i ledet för att förändra människors 
beteende och förhållningssätt. Mintzberg & Westleys (1992) teori förtydligar sambanden 
och skillnader mellan konceptuella och handlingsmässiga förändringar (se Tabell 2, s. 
16). Mintzberg & Westleys (1992) forskning visar på svårigheter med att genomföra 
handlingsmässiga förändringar, där konceptuella förändringar blir mer vanligt 
förekommande. Empirin visar att Central chefsförsörjning har ett stort engagemang i att 
arbeta med att utveckla staden från en handlingsmässig nivå. I detta perspektiv kan 
chefsförsörjningsprocesser, kompetenshöjningsprocesser och kommunikationshöjande 
processer också bli verktyg för att öka samordningen och likriktigheten inom staden som 
organisation. Dock inrymmer en förändringsprocess från central nivå en allt större 
komplexitet, då Centrala chefsförsörjningsenhetens arbete handlar om att tillgodose och 
förhålla sig till en rad olika former av verksamheter med olika kontexter. Mycket av 
arbetet med att förändras genom en deduktiv förändringsprocess, det vill säga på en 
handlingsmässig nivå, ligger därför hos de enskilda förvaltningarnas och bolagets chefer.  
 
Med hänsyn till att en av respondenterna uttryckligen beskrev svårigheter med 
implementera och anpassa chefsutvecklingsprogrammen till den enskilda verksamheten, 
visar detta på svårigheten med att uppnå och stärka det befintliga ledarskapet. Vårt 
resultat visar att få av respondenterna förde på tal att det från centralt håll fanns 
chefsutvecklingsprogram att tillgå stärker antagandet om att det föreligger en obalans 
mellan vad Central chefsförsörjning vill förändra och vad som faktiskt blir verklighet ute 
i verksamheterna. Att därmed lyckas med den tilltänka organisationsutvecklingen inom 
staden är en komplex uppgift, då det ställs stora krav på att åstadkomma förståelse och 
överensstämmelse för förändringens syfte. 
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5.2 Hur bedrivs arbetet med medarbetare, kommunikation och 
organisationsutveckling i de studerade fallen? 

 
Empirin visar på att det finns en betydande skillnad i strukturer mellan de olika 
förvaltningarna och bolaget, i huvudsak uppmärksammades skillnader i den formella och 
informella strukturen, precis som Jacobsen och Thorsvik (1998) har framfört. I Social 
resursförvaltning och hos Miljöförvaltningen visade det sig att arbetet i högre grad 
styrdes av en formell struktur, det vill säga att de i högre grad uppvisade vilja att styra 
genom standardiserade arbetsprocesser. Miljöförvaltningen och Social resursförvaltning 
uppvisade också tendenser att ha en högre formaliseringsgrad än de övriga fallen, där 
arbetet i högre utsträckning styrdes av kontroller, regler, rutiner och procedurer vilket är 
helt i enlighet med Abrahamsson & Andersens (2000) teori. I dessa två förvaltningar 
påträffades att den formella strukturen bidragit till mer grupperingar och att dessa i viss 
utsträckning var mindre samstämmiga. I förhållandet till de övriga studiefallen uppfattar 
vi att det råder en sämre förståelse för medarbetarna och att det finns tecken på att 
ledarskapet uppvisar mindre aktiv närvaro. Detta kan vara en bidragande faktor till att 
medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa inte uppmärksammas.  
 

”Ja, ibland skulle jag vilja att cheferna informerade lite mer om vad som händer. 
Alltså inte bara avdelningsvis utan vad som händer i huset. För att vi skall ju ha koll 
på vad de andra avdelningarna jobbar med också.” (Miljöinspektör 
Miljöförvaltningen 2012-04-04) 
 

Enligt vår uppfattning krävs närvaro för att kunna förstå och följa helheten i en 
verksamhet. Fastighetskontoret visar på en större förståelse för ett mer aktivt och 
närvarande ledarskap, vilket visade sig då den informella strukturen var mer påtaglig. 
Större fokus har lagts på att nätverka och samverka med varandra, istället för att betona 
formella positioner i organisationen. Inom Fastighetskontoret påvisas ett mer aktivt 
arbete med att försöka generera en större kreativitet, ett större engagemang och en större 
entusiasm i de anställdas arbete.  
 

”Vi har en direktör som tycker om att titta in i rummen, säga hej och höra sig för hur 
vi har det. Hon präglar ju en positiv stämning på kontoret tycker jag. Ja, man kan 
säga att arbetsmiljön ändrats mycket sedan hon började. (Ansvarig för internservice 
Fastighetskontoret 2012-04-13) 

 
De strukturella skillnaderna och hur verksamheternas ledare förhåller sig till och arbetar 
med sina medarbetare, kommunikation och organisationsutveckling, kan sägas skapa 
komplexitet verksamheterna sinsemellan. De strukturella skillnaderna i verksamheterna 
visar att en högre grad av formell struktur bidragit till att de anställda fråntagits dess 
möjligheter att vara delaktiga, samt att detta även kan påverka deras möjlighet till 
kreativitet negativt. Vidare visar observationerna också på att en balans mellan informell 
och formell struktur främjar ett bättre helhetsperspektiv hos de anställda. Pandey och 
Garnett (2006) påvisar att en allt för formell struktur har en negativ inverkan på den 
interna kommunikationen. En bristfällig kommunikation menar Malmelin (2006) kan 
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bidra till en verksamhetskultur präglad av dålig motivation och en negativ inverkan på 
verksamhetens resultat.  
   

”Ja, ibland skulle jag vilja att cheferna informerade lite mer om vad som händer. 
Alltså inte bara på avdelningsvis utan vad som händer i huset, för vi skall ju ha koll 
på vad dem andra avdelningarna jobbar med också, och det har man inte liksom tid 
med att sätta sig in i. Så där skulle jag vilja att cheferna ibland informerar på typ 
APT.” (Miljöinspektör Miljöförvaltningen 2012-04-04)" 
 
”Det är ju inte alltid som när jag för vidare saker till Enhetschefen som dem förs 
vidare till ledningsgruppen. Vi kan ju inte sitta här och hitta på saker för oss själva 
som jag vet har betydelse för andra verksamheter.” (Gruppchef Social 
resursförvaltning 2012-04-10) 

 
Vad gäller kultur ser vi att staden strävar efter att finna och beskriva gemensamma 
värderingar och normer. Från central nivå handlar detta mycket om att sammanföra 
staden och finna ett gemensamt kognitivt system för att uppnå en bättre samverkan med 
varandra. I likhet med Alvesson (2009) kan visionen om en större gemenskap också 
syftat till att koordinera handlingar utifrån gemensamma innebörder och föreställningar.  
 

”Det finns ju hur mycket som helst att göra, men det gäller ju att göra tuffa 
prioriteringar men ändå fundera över "Vad ger effekt?" och "Vad är det för signaler 
vi skall sända centralt ifrån?".” (Processledare A Central chefsförsörjning 2012-03-
19) 

 
Alvesson (2009) menar att kulturbegreppet är ett viktigt verktyg för att öka förståelsen 
för den organisatoriska kontexten men att det krävs mer än kulturgemensamma 
perspektiv för att uppnå förändring i en organisation. Som vi i teoretiska referensramen 
lyfte fram kan organisationskultur sammanfattat bestå av organisationens gemensamma 
normer, värderingar och verklighetsuppfattningar, som skapas och delas av dess 
medlemmar Bang (1999, s. 24). Empirin visar att de föreligger skillnader i 
förvaltningarna och bolagets kulturer och där dessa är tydligt kopplade till och präglade 
av verksamheternas respektive kontexter. Det vill säga att det finns inom de olika 
verksamheterna gemensamma normer, värderingar och verklighetsuppfattningar. 
 
Alvesson och Björkman (1992) beskriver i sin teori att organisationsidentitet tydligare 
förklarar kopplingen mellan de handlingar som utförs i en organisation och hur 
organisationen uppfattas i ett större sammanhang än enbart kulturbegreppet i sig. Vår 
uppfattning är att identitetsbegreppet är mer fruktbart och lättare att diskutera och 
analysera kring, då det är mer konkret.  
 
I de studerade fallen finns en stor och betydelsefull skillnad mellan hur de som enskilda 
verksamheter arbetar och hur de uppfattar sig själva som dels egna enheter men också hur 
de förhåller sig till stadens helhetsmässiga identitet. Fastighetskontoret och det 
offentligägda bolaget är de två fall som uppvisar ett mer aktivt och medvetet arbete med 
de interna processerna, vilket innebär att de arbetar företagsamt med interna värderingar, 



 46 

beteenden, aktiviteter, resultat och positionering. Vilket överensstämmer med vad Balmer 
(2001) definierar som bilden av den verkliga identiteten. Medarbetarskapsprogrammet 
som nu implementeras vid det offentligägda bolaget kan anses vara ett led i att skapa en 
reflektion kring verksamhetens identitet då de nu är angelägna om att förändra och forma 
verksamhetens identitet för att stärka relationen till sina kunder.  
 

”På vår tekniska avdelning har vi fått signaler om att det förekommer jargonger som 
är helt oacceptabla. Då är man ju där rätt så snabbt, då har ju HR-utvecklare och den 
chefen tagit tag i det och gjort en utvecklingsplan” (HR-chef Offentligägt bolag 
2012-04-19) 

 
Vad gäller Miljöförvaltningen finns ett stort engagemang i att aktivt förvalta 
verksamhetens uppfattade identitet. Det vill säga hur man vill bli uppfattad av 
verksamhetens omgivning/intressenter. Här arbetas för att åstadkomma en 
myndighetspräglad identitet utåt mot sina intressenter.  
 

”Du skall kunna kommunicera där ute också och vara en bra representant för den här 
myndigheten. Det tycker jag är viktigt.” (Enhetschef Miljöförvaltningen 2012-04-05) 
 
”Det är väl också min uppgift och min roll att få alla medarbetare att gå åt samma 
håll. Att förstå sin roll i det här, att förstå sin position som myndighet.” 
(Avdelningschef Miljöförvaltningen 2012-04-04) 
 

Till skillnad från övriga förvaltningar arbetar Social resursförvaltning med att skapa en 
struktur och få en fungerande verksamhet då verksamheten är relativt ny. I 
uppbyggnadsfasen menar vi att det är av betydelse att även aktivt arbete med identitetens 
utformning, att fundera kring frågan hur de som förvaltning vill bli uppfattade av sina 
intressenter. 
 
Balmers (2001) Identity Mix-modeller (se nästa sida, figur 1) hjälper till att beskriva och 
förtydliga de skillnader som föreligger mellan de olika verksamheterna. Figur (a) nedan 
kan sägas beskriva en verksamhets identitet. Figur (b) kan mer specifikt beskriva en 
organisation som befinner sig i sin kontext. Bland de involverade verksamheterna handlar 
strategi (strategy) och struktur (structure) mycket om det vi tidigare tagit upp i analysen. 
Struktur (structure) kan sägas innebära balansen mellan informell och formell struktur 
som främjar ett bättre helhetsperspektiv hos både medarbetarna och ledarna. Denna 
balans handlar också om att inte missgynna den interna kommunikationen genom för hög 
grad av formell struktur. Strategi (strategy) kan sägas utgöra det arbete som ledarna 
bedriver för att uppnå verksamheterna mål och visioner. Detta arbete är beroende av en 
god kommunikation (communication) som i sin tur kan sägas bestå av såväl extern som 
intern kommunikation. Detta kan lättare uppnås om ledarskapet förstår betydelsen av och 
implementerar icke aktivitetsrelaterad kommunikation, aktivitetsrelaterad 
kommunikation, utformning av budskap och dess resonans med omgivningen.  Precis 
som De Ridder (2004) framför i sin teori kring OSA (organizational supportive attitude) 
har en god intern kommunikation ett positiv samband med graden av förtroende och 
engagemang hos medarbetarna. Kommunikationen (communication) blir därför ett viktigt 
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verktyg för att lyckas uppnå mål och visioner. Sammantaget utgör dessa tre element 
verksamheternas olika kulturer (culture). Det vill säga de normer, värderingar och 
verklighetsuppfattningar, som skapas och delas av dess medlemmar Bang (1999, s. 24). 
 
Figur (b) kan därmed mer specifikt beskriva den kontext som varje enskild verksamhet 
befinner sig i. Då det föreligger en variation i verksamheternas ändamål innebär detta att 
varje enskild förvaltning och bolaget har sina respektive intressenter, sin unika miljö och 
sitt respektive rykte, något som påverkar den interna kärnan, det vill säga figur (a). 
Abrahamsson och Andersen (2000) belyser att en organisations externa miljö ställer krav 
på att den interna strukturen är anpassningsbar, för att kunna åstadkomma resultat och nå 
mål. Vidare skulle detta betyda att varje enskilt studiefall över tid kommer att utveckla 
och forma egna strukturer i förhållande till sina respektive miljöer. Graden av 
interaktionen med intressenter (stakeholders) och förhållandet till verksamhetens miljö 
(enviroment) innebär vidare att respektive studiefall kommer att utveckla, forma och 
påverka sina egna identiteter, något som har direkt inverkan på ryktet (reputations). 
 

Figur 1. The New Identity Mix and The New Identity Management Mix, Balmer (2001, s. 
263) 

Då de interna och externa aspekterna enligt vår mening i mångt och mycket samverkar, 
ställer detta krav på att ledarskapet arbetar med ett förhållningssätt som beaktar denna 
koppling. Johansson (2007) menar att den distinktion som kan uppstå mellan intern och 
extern kommunikation blir kontraproduktiv. I studiefallen ser vi att det finns väldigt 
skilda förhållningssätt vad gäller kopplingen mellan det externa och det interna 
perspektivet.  
 

”Ja, målet för avdelningen eller målen för avdelningen handlar mycket om nöjda 
kunder. Utåt är det vi jobbar med mest. Skulle du fråga medarbetarna skulle dem inte 
säga nöjda kunder, de ser det sällan ut externt.” (Avdelningschef Miljöförvaltningen 
2012-04-04) 

 
"Här har vi lagt ner ett ganska stort jobb på att göra det klart och tydligt att alla har 
en kund. Är det inte kunden i slutändan så är det en intern kund i processen på vägen 
till slutkund, och att man alltid definierar "vem som är mottagare av min tjänst?" för 
att vi skall vara väldigt tydliga med våra leveranser i vårt uppdrag." (HR-chef 
Offentligägda bolaget 2012-04-19) 
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Som citaten ovan visar har verksamheterna olika förhållningssätt vad gäller en distinktion 
mellan det externa och interna perspektivet. Vår empiri visar att det Offentligägda 
bolaget arbetar tydligare för att sudda ut distinktionen mellan det externa och interna 
kundperspektiven genom att arbeta med det som Grönroos (2008) benämner som intern 
marknadsföring.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. En modifiering av The New Identity Management Mix, Balmer (2001, s. 263) 
 
Undersökningen visar att det inte enbart är kommunikationen som kan bli 
kontraproduktiv vid en distinktion mellan det externa och det interna förhållandet. Det 
interna perspektivet består som tidigare nämnts av; strategi, kultur, struktur och 
kommunikation.  Det externa perspektivet beskriver i sin tur verksamhetens omgivande 
miljö såsom; intressenter, rykte och miljö. I figuren ovan illustrerar den röda linjen, det 
kontraproduktiva förhållande som uppstår då ledarskapet inte beaktar kopplingen mellan 
externa och interna aspekter och kommunikationens inflytande. Ett exempel på en 
tendens till detta kontraproduktiva förhållande har bland annat påträffats hos Social 
resursförvaltning;  
 

”Min roll kan man säga är att koordinera, leda arbetet för den här enheten och 
försöka jobba genom mina gruppchefer. De har mer hand om det dagliga och 
operativa arbete, medan jag då får arbeta för verksamhetsutveckling[….]Jag kan 
nu arbeta mer med övergripande strategiska verksamhetsfrågor och utveckla när 
jag inte behöver ta detta med nära ledarskapet och arbetsgivarskapet när det gäller 
det här med personalfrågor, arbetsmiljöfrågor.” (Enhetschef Social 
resursförvaltning 2012-04-03) 

 
Enhetschefens svar kan sägas beskriva detta kontraproduktiva förhållande som uppstår då 
fokus i första hand läggs på verksamhetens utveckling och strategiska frågor, istället för 
att också ta hänsyn till verksamhetens helhet. Med detta menar vi att medarbetarna är en 
viktig resurs för verksamhetens utveckling, då de besitter kunskap och information om 
det operativa arbetet. Detta visar också den komplexitet som råder i ledarskapet, som 
handlar om att hitta en balans mellan perspektivens element. Kommunikationen med 
medarbetarna påverkar i hög grad riktningen på det strategiska utvecklingsarbetet, 
eftersom medarbetarna har relevant information som genereras i det operativa arbetet.   
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Det krävs av ledarskapet att få ökad förståelse för identitetens betydelse, men också hur 
detta är kopplat till symboler och meningsförmedling som vi tidigare diskuterat. Vår 
uppfattning är att det interna förhållandet påverkar det externa klimatet och att dessa två 
perspektiv är nära kopplade till varandra. Det vill säga att det finns en växelverkan dessa 
perspektiv sinsemellan som i tur formar verksamheten identitet. Att bedriva det interna 
arbetet med strategiska frågor, struktur, kultur och kommunikation integrerat med det 
externa arbetet med intressenter, rykte och miljö visar på den komplexitet som 
ledarskapet i staden står inför att kunna hantera. Där ställningen och kommunikationen 
till medarbetarna är av stor betydelse.  
 
Implementeringen av medarbetarskapet hos det offentligägda bolaget är ett bra exempel 
på ett incitament som sannolikt över tid kommer att skapa en tydligare överensstämmelse 
mellan de interna och externa förhållandena som i slutändan kommer att påverka den 
totala identiteten. 
 
Pandey och Garnetts (2006) forskning visar att det finns ett samband vad gäller skifte 
från hierarki och struktur till ett mer individualistiskt perspektiv. Detta betyder att en 
större fokus på medarbetaren också bidrar till att främja en god kommunikation. Vad 
gäller kommunikation återfinns det relativt stora skillnader i hur de olika verksamheterna 
arbetar och ser på den interna men också den externa kommunikationen. En likhet som 
återfinns hos samtliga förvaltningar och bolaget är att de nyttjar så kallade APT 
(arbetsplatsträffar) för att sprida relevant information till de anställda, dessa utgör också 
en plattform för feedback mellan anställda och chefer i ett övergripande sammanhang. 
Samtliga studerade fall arbetar i huvudsak med medarbetarsamtal som plattform för 
feedback kring den enskilde medarbetares utveckling och arbetssituation. Vid två 
förvaltningar påvisades under intervjutillfällena att de saknade spontan feedback i det 
dagliga arbetet. 
 

”Ja, det hade jag velat. Lite mer spontant, och inte att "oj, nu har ni gjort så många 
inspektioner". Vi måste få höra att vi gör någonting bra, även om vi själva tycker att 
vi är jävligt duktigt, så är det alltid skönt och få det bekräftat att "det här gjorde du 
snyggt".” (Miljöinspektör Miljöförvaltningen, på frågan; Hade du velat att 
feedbacken kom mer kontinuerligt? 2012-04-04)  

 
”Nej, han kan ju inte vara spontan med feedback till mitt dagliga arbete eftersom att 
han inte är här. Vi träffas ju på möten, förut var han ju här när han hade APT, då var 
han som en gästprofessor.” (Gruppchef Social resursförvaltning 2012-04-10) 

 
Detta kan anses aktualisera att ledarskapet inom staden generellt sett behöver ägna sig åt 
reflektion för att förstå betydelsen av att underbygga för ett klimat präglat av förtroende, 
samt att de som ledare skall vara goda lyssnare och kunna ge den anställde 
tillfredställande feedback något som bekräftas av Frahm och Brown (2006). 
 
De Ridder (2004) delar in som tidigare berörts kommunikation i två olika kategorier; icke 
aktivitetsrelaterad och aktivitetsrelaterad kommunikation, en balans mellan dessa två 
menar De Ridder (2004) bidrar till en OSA (Organizational Support Attitude). Inom 
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Fastighetskontoret och bolaget ses en överrensstämmelse med det De Ridders (2004) 
definierar som OSA (Organizational Supportive Attitude). Fastighetskontoret arbetar för 
att skapa en struktur som syftar till att ta hänsyn till kommunikationens betydelse. 
Samtliga två respondenter på Fastighetskontoret uttryckte att de känner engagemang och 
tillit till sin verksamhet och där ledarskapet visar på välvillighet och integritet. Där också 
en högre grad av icke aktivitetsrelaterad och aktivitetsrelaterad kommunikation återgavs. 
Även bolagets respondenter uttryckte en förståelse för balans mellan icke 
aktivitetsrelaterad och aktivitetsrelaterad kommunikation men i nuläget befinner sig 
bolaget i implementeringsfasen av ett medarbetarskap som med stor sannolikhet kommer 
att gynna en OSA. Detta då syftet med implementeringen är att öka de anställdas 
delaktighet i organisationen. Vilket också kan tolkas som att de har en vilja att förstärka 
de interna processerna för att kvalitetssäkra sitt arbete mot både interna och externa 
kunder.  
 

”Det är också viktigt för oss att faktiskt höja kraven och höja lägsta nivån på vad 
man presterar när man är på jobbet. Det är ju också mycket en attitydförändring.” 
(HR-konsult Offentligägt bolag 2012-04-13) 

 
Vid Miljöförvaltningen och Social resursförvaltning återspeglades även där fokus på 
aktivitetsrelaterad kommunikation. En av respondenterna vid Miljöförvaltningen 
uttryckte att cheferna i vissa avseenden inte riktade tillräckligt fokus på medarbetarna. 
Att många av dennes kollegor också uppvisade en ohälsa kopplad till verksamhetens 
arbetsmiljö, kan tolkas som en svaghet vad gäller fokus på icke aktivitetsrelaterad 
kommunikation. Social resursförvaltning befinner sig för närvarande i en 
implementeringsfas av en kommunikationsplan. Det är enligt vår uppfattning viktigt att 
hänsyn tas till även icke aktivitetsrelaterad kommunikation under verksamhetens fortsatta 
utveckling.  
 
En annan intressant aspekt som blivit framträdande är hur verksamheterna på olika sätt 
arbetar med kundfokus. Båda respondenterna vid det offentligägda bolaget uttryckte att 
verksamheten i implementeringen av medarbetarskapet också avser att öka fokus på 
kunden och dennes behov. HR-chefen belyste att den anställde som en del i 
medarbetarskapet skall ha förståelse för vikten av ett internt kundperspektiv. Detta är 
något som kan förklaras med Grönroos (2008) resonemang om intern marknadsföring. 
Processen att implementera medarbetarskapet visar också på att verksamheten rör sig mot 
vad Grönroos (2008) kallar för attityds- och kommunikationsstyrning. Vilket sannolikt är 
ett tecken på att man anammat en serviceinriktad ledningsstrategi i syfte att öka 
interaktionen och förbättra relationen med omgivningen. Ett lyckat arbete med intern 
marknadsföring kan ligga till grund för att lättare koordinera gemensamma handlingar för 
att uppnå verksamheternas ändamål, något som även Alvesson (2009) bekräftar.  
 
 

”Är det inte kunden i slutändan så är det en intern kund i processen på vägen till 
slutkund, och att man alltid definierar ”vem som är mottagare av min tjänst?” (HR-
chef Offentligägda bolaget 2012-04-19) 
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”Detta är något som också kommer in i medarbetarskapet. Att man som anställd 
förstår att man har ett uppdrag, kunder och att företaget förväntar sig vissa saker.” 
(HR-konsult Offentligägda bolaget 2012-04-13) 

 
Ser vi till de olika förvaltningarna gör sig kundperspektivet gällande på olika sätt. I själva 
verket var det bara en respondent som explicit talade om ett ökat kundfokus externt inom 
den offentliga sektorn.  
 

”Men det är ju den stora förändringen inom den offentliga sektorn att man börjat 
jobba med kundfokus. Det har man inte gjort innan, klart att det blir skillnad men för 
medborgarna med. Helt plötsligt blir inte kommunen en grå massa.” 
(Avdelningschefen Miljöförvaltningen 2012-04-04) 
 

Verksamheternas olika perspektiv på sin omgivning kan förklaras med att de har olika 
förutsättningar vilket ligger i linje resonemanget som fördes kring Balmers (2001) 
utvidgade modell kring identitet, tidigare i denna analys (figur 3). 
 
Som tidigare nämnt har det politiska trycket satt nya utmaningar på kartan och det krävs 
nya perspektiv och förhållningssätt från både ledning och medarbetare inom staden. En 
aspekt som tydlig framkommer i vår studie är att det inblandade organisationerna 
utvecklas och förändras i olika riktningar och i olika takt. Det finns också en skillnad i 
vilken grad verksamheterna påverkas av olika förväntningar från medborgarna och 
samhället. Vad gäller bolaget kan de kommersiella villkoren vara en rimlig anledning till 
att de har en högre förändringsbenägenhet, då även medborgarnas förväntningar är en 
betydelsefull aspekt i verksamhetens förändring. Utifrån Mintzberg och Westley (1992) 
teori kan vi se en tydlig skillnad i hur de inblandade organisationerna förhåller sig till en 
deduktiv eller induktiv förändringsprocess. Det offentligägda bolaget tenderar till att i 
större utsträckning röra sig i en deduktiv förändringsprocess, där förändringsarbetet tar 
sin utgångspunkt i verksamhetens visioner och strategier. Med hjälp av medarbetarskapet 
röra de sig mot att påverka verksamhetens kärna, det vill säga människor och materiella 
objekt. 
 
Social resursförvaltning genomgår en organisationsförändring där de i dagsläget håller på 
att bygga upp och forma verksamheten. Vår tolkning av verksamheten visar att det på ett 
strategiskt plan läggs stort fokus på att forma verksamhetens kärna utifrån figur 4. Det 
vill säga att forma de interna elementen för att successivt röra sig utåt i figuren. 
Enhetschefs berättelse tyder på att fokus ligger på att första hand strategiskt utveckla 
verksamheten, skapa rutiner, överföra kunskap och förhållningssätt till sina medarbetare. 
I gruppchefens berättelse återspeglas samtidigt att strategierna fortfarande någonstans 
befinner sig på en konceptuell nivå. 
 

”Alltså det blir lite otydligt ibland. Det vet jag också att vi på förvaltningen håller på 
att jobba med. Att kunna följa upp vår verksamhet, inte bara på ekonomiskt plan. Att 
vi faktiskt kan se att vi gör skillnad. Det märker jag att förvaltningen ovanför vill ha, 
just verktyg till att kunna se vad vi gör och hur det går.” (Gruppchef Social 
resursförvaltning 2012-04-10)  
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En möjlig förklaring till att den formella strukturen gör sig mer gällande hos Social 
resursförvaltning kan förklaras av att fokus i första hand ligger på att strategiskt utveckla 
och forma verksamheten. Det är därmed viktigt att ledarskapet förstår betydelsen av att 
utvecklingen också måste leda till konkreta handlingar. Vidare menar vi att ledarskapet i 
större utsträckning behöver arbeta med icke aktivitetsrelaterad kommunikation för att öka 
medarbetarnas engagemang och delaktighet, i verksamhetens utveckling.  Detta kan bli 
ett sätt för ledningen att lättare kunna få tillstånd strategiska förändringar i verksamheten.  
 
I likhet med Fastighetskontoret och Miljöförvaltningen har det Offentligägda bolaget en 
hög grad av interaktion med sin omgivning och sina intressenter. Till skillnad från övriga 
studieobjekt ser vi att det Offentligägda bolaget befinner sig i en organisationsutveckling 
där ledningens ambition att öka delaktigheten hos sina medarbetare, genom det tidigare 
nämnda medarbetarskapet. En annan aspekt gällande den höga interaktionen med 
omgivningen kan förklaras av att bolagets överlevnad till viss del vilar på intressenternas 
uppfattningar om verksamheten, som kan förklaras av att de verkar under kommersiella 
villkor. Vår tolkning är att implementeringen av medarbetarskapet sannolikt kan ge goda 
effekter på bolagets rykte/image, då ett ökat fokus på arbetet med medarbetarnas 
servicetänkande leder till ökat kundfokus i samtliga led vilket sannolikt kan påverka 
verksamhetens framtida identitet positivt.  
 
Anledningen till att Miljöförvaltningen och Fastighetskontoret präglas av hög interaktion 
med omgivningen och hög grad av samverkan med sina intressenter kan förklaras av att 
verksamheterna har starka identiteter. Med det menar vi att de har förståelse för sin 
kontext och är duktiga på att minimera den kontraproduktiva faktor som kan uppstå i 
figur 4. Där vi ser att de i högre utsträckning lyckats konkretisera och överföra visioner 
och mål till faktiska och konkreta handlingar hos medarbetarna. Något som återspeglar 
sig i Fastighetskontorets vision är att de skall hålla en hög grad av samverkan med sina 
aktörer och arbeta med ett tydligt och gemensamt förhållningssätt, något som också 
återfinns i respondenternas utsagor. Den nya direktörens närvaro har också med stor 
sannolikhet bidragit till en större öppenhet vilket lett till ett större engagemang och 
delaktighet hos medarbetarna. Detta aktiva arbetet ligger i linje med både intern 
marknadsföring (Grönroos, 2008) och OSA (De Ridder, 2004) (Gilley, A., Gilley, J. W. 
& McMillan, 2009).  
 

”Vår vision här är att ”tillsammans bygger vi staden”. Den är enkel att ta till sig men 
den innehåller oerhört mycket. Den bygger på samverkan och samarbete med många 
olika förvaltningar men också andra aktörer. En sak som vi jobbat mycket med på 
senare år, som inte är riktigt färdigt. Men det är att implementera ett gemensamt 
förhållningssätt utifrån vår vision och vår verksamhet.” (Personalchef 
Fastighetskontoret 2012-04-13) 

 
Vid samtliga studiefall belyste respondenterna att verksamheterna har ett 
identitetsgemensamt drag vad gäller perspektivet och förhållningen till staden som 
organisation. En likhet som återfinns i verksamheterna är att deras organisatoriska 
ändamål i slutändan utgör ett bidrag till den totala samhällsnyttan. De enskilda 
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verksamheternas ändamål bidrar också till verksamheternas kontextuella skillnader. Med 
detta menar vi att det kontextuella består av både interna och externa aspekter. För att 
knyta an till vår modifierade figur 4 (sid. 48) kan de enskilda fallens kontexter sägas 
bestå av figurens olika element (interna och externa). Dessa kontextuella skillnader 
uppstå också på grund av att de inom de olika studiefallen arbetar och förhåller sig på 
olika sätt till dessa element.  
 
Som tidigare nämnts finns en mängd olikheter mellan hur verksamheterna arbetar och 
förhåller sig till sin miljö och sina intressenter. Med tanke på att verksamheternas 
kontexter skiljer sig åt är det med stor sannolikhet en svår uppgift att likrikta 
verksamheterna i allt för stor utsträckning till en gemensam identitet. En intressant 
reflektion som växt fram och som skulle kunna vara en önskvärd situation är om 
verksamheterna skulle få ett större stöd att utvecklas mot ett gemensamt förhållningssätt 
med kunden (medborgaren) i fokus.  
 
Att majoriteten av de studerade fallen inte verkar under kommersiella villkor skulle 
kunna tyda på att deras överlevnad inte avgörs av den enskilda medborgarens 
uppfattning.  Som Pullen (1992) menar måste offentliga organisationer lära sig att hantera 
sina relationer och interaktioner med sin omgivning för att kunna bibehålla och förstärka 
positiva intryck och korrigera de negativa. Detta resonemang om budskapshantering kan 
också vara gynnsamt och fruktbar för att få till stånd en reflektion kring verksamheternas 
kundperspektiv. Här skulle ett ökat arbete med intern marknadsföring och ökat service- 
och tjänstetänkande bidra till en gynnsam effekt på dels den enskilda förvaltningens 
identitet men också på stadens totala identitet. Denna tolkning skulle med sannolikhet 
kunna påverka stadens totala kvalitet och rykte/image. Att en enskild förvaltning 
utmärker sig är enligt vår uppfattning inte tillräckligt för att stärka och utveckla stadens 
organisatoriska identitet.  
 
Med hänsyn till att våra studiefall påvisat stora skillnader i båda vad gäller, 
arbetsprocesser, identitet och kontexter kan det vara av intresse att ställa sig frågan om ett 
centralt förändringsarbete kommer att få den fulla effekt som är nödvändig för att möta 
framtidens utmaningar och förväntningar. Ett förtydligande i identiteten tror vi kommer 
att stärka förvaltningarnas framtida utveckling och bli vägledande i dess utveckling. Där 
ledare i större utsträckning genom högre integration med den externa arenan (intressenter, 
rykte och miljö) kan skapa bättre förutsättningar att utvecklas i rätt riktning. Vidare anser 
vi att det är av betydelse att de inblandade verksamheterna lyckas förändras genom en 
deduktiv förändringsprocess. Med detta menar vi att kompetensutvecklingsprocesserna i 
staden och incitamenten att utveckla både medarbetare och chefer sker genom steg från 
konceptuell till konkret nivå. Vilket innebär att röra sig mot att påverka verksamhetens 
kärna, det vill säga konkret att kultur, struktur, system och individers beteenden påverkas 
konkret genom aktiva handlingar. Något som bekräftas av Mintzberg och Westley (1992) 
teori.  
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6 Slutsatser 
 
Denna del innehåller slutsatser som formulerats utifrån den empiriska lärdom vi dragit, 
från sammanvävningen mellan den teoretiska referensramen och den insamlade empirin.  
 
Syftet med denna studie var att belysa komplexiteten i ledarskapet inom offentlig sektor 
genom att analysera och uttolka eventuella skillnader och likheter mellan olika 
verksamheter i en kommun. Till vår hjälp låg frågeställningen om hur man bedriver 
arbetet med medarbetare, kommunikation och organisationsutveckling till grund för att 
kunna identifiera eventuella skillnader och likheter.  
 
Som tidigare nämnts har vi ett socialkonstruktivist synsätt på organisationer, vilket 
innebär att studiens resultat kan ses som en av många tänkbara beskrivningar av hur 
arbetet med kommunikation, medarbetare och överföringen av mål och visioner inom en 
kommun bedrivs.  
 
En första slutsats vi kan dra av studien är att den enskilde ledarens förhållningssätt till det 
interna perspektivet (figur 4) det vill säga; struktur, strategier, kommunikation och kultur 
har stor påverkan på hur arbetet med medarbetare, kommunikation och 
organisationsutveckling bedrivs inom de olika verksamheterna. Som studien vidare visar 
föreligger det också olikheter i hur ledaren fokuserar och förhåller sig till det externa 
perspektivet det vill säga; verksamheternas intressenter, rykte och omgivande miljö. 
Dessa två perspektiv utgör också de grundelement som tillsammans kan beskriva 
verksamheternas identiteter. Att få till stånd en växelverkan mellan dessa två perspektiv 
kan därför sägas beskriva en del av komplexiteten i ledarskapet. Denna slutsats kan också 
åskådliggöra den komplexitet som Siegel (2010) benämner som de tre perspektiven; 
”leading down”, ”leading up” och ”leading out”. Denna komplexitet inrymmer också en 
mängd olika förväntningar som ledaren skall ta hänsyn till. Konkret handlar det om att 
kunna tillgodose ledningens förväntningar vad gäller strategiska visioner och mål, och att 
samtidigt kunna tillfredsställa medarbetarnas förväntningar. Vilket i mångt och mycket 
handlar om att kunna skapa en bra arbetsmiljö där medarbetarna har förtroende för 
ledarskapet och känner engagemang i verksamheten, men också att kunna hantera 
verksamhetens omgivning. 
 
Resultatet av studien pekar också på att komplexiteten i ledarskapet handlar mycket om 
att kunna hantera och förstå kommunikationen. Det vill säga att inte enbart överföra 
information utan att få till stånd en förståelse och uttolkning av informationen hos 
medarbetarna. Denna slutsats bekräftas också av Luhmanns (Luhmann i Borch, 2011) 
teori om kommunikation. Kommunikationen är alltså ett verktyg för att kunna inhämta 
ideér, sprida budskap, göra nulägesanalys och påverka handlingar i organisationen. 
Studien visar också att kommunikation mellan ledare och medarbetare påverkar 
sammanhållningen positivt. 
 
En annan slutsats vi kan dra av studien är att staden som organisation från centralt håll 
har en hög ambition om att utveckla det befintliga ledarskapet, genom chefs- och 
utvecklingsprocesser. En rimlig tolkning av analysen visar att central chefsförsörjning 
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står inför en komplex utmaning att anpassa, konkretisera och förankra dessa processer så 
att de stämmer överens med varje enskild förvaltning/bolag och dess ledare. Denna 
komplexitet kan styrkas av att central chefsförsörjning måste förhålla sig till en rad olika 
verksamheter med skilda identiteter, samt att de olika studerade fallen befinner sig i olika 
utvecklingsfaser. Det vill säga att i större utsträckning individuellt anpassa kompetens- 
och utvecklingsinsatser till varje enskild enhet. Med avseende på verksamheternas olika 
kontexter och ändamål skulle det enligt vår uppfattning svårt att likrikta verksamheterna. 
Det finns också ett stort värde i att bibehålla skillnader i strukturer, då 
verksamhetseffektiviteten gynnas av en flexibel och anpassningsbar struktur. Något som 
Abrahamsson & Andersens (2000) teori styrker. Abrahamsson & Andersen (2000) menar 
att eftersom den omgivande miljön är under ständig förändring krävs det att 
organisationens struktur inrymmer anpassningsförmåga och förändringsbenägenhet för 
att kunna anpassas till omgivningen. 
 
Att i större utsträckning arbeta med intern marknadsföring (Grönroos, 2008) inom 
förvaltningarna kan vara ett led i att förstärka förvaltningarnas identiteter men också 
skapa en plattform där de i högre grad involverar medarbetarna i gemensamma 
arbetsprocesser. Att arbeta med intern marknadsföring som strategi kan även gynna 
utvecklingen av en OSA (Organizational Supportive Attitude) (De Ridder, 2004).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. En illustration av ledarskapets komplexitet   
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7 Implikationer 
 
Resultatet från studien kan också tillämpas på andra fält utanför den offentliga sektorn, då 
den sociala strukturens betydelse inte förändras i nya kontexter. Det är snarare hur arbetet 
bedrivs som kan skilja sig.  
 
Studien innefattar också ett försök till att teoretisk sammanknutna ett 
marknadsföringsperspektiv med en bredare syn på ledarskap och organisering, som 
tillsammans kan ses som ett tänkbart teoretiskt bidrag. Vi anser att forskningen kring 
ledarskap kan inhämta intressanta och fruktbara influenser från forskningen kring 
marknadsföring. Detta eftersom vi anser att marknadsföringsforskningen och 
ledarskapsforskningen delar på en intressant plattform vilken bygger på förståelsen för 
budskap, tolkningar och för kommunikationens betydelse.   
 
Det föreligger rimligen en mängd olika likheter mellan våra studerade fall och andra 
kommuner i Sverige då de verkar inom den offentliga sektorn. Ett ökat service- och 
tjänsteutövande skulle troligtvis vara en gynnsam utveckling inom den offentliga sektorn 
som helhet. Detta då ett ökat kundfokus skulle kunna gynna en starkare företagsamhet i 
den offentliga sektorn och utveckla en god förvaltningskultur. Att utveckla ett större 
kundfokus kan också vara ett sätt att minimera den negativa bilden av offentlig sektor  
som Barane och Brander (2011) talar om.  
 

8 Förslag på vidare forskning 
 
Vid intervjun med Central chefsförsörjning framkom det att man nu håller på att arbeta 
fram ett skattningsverktyg för cheferna inom staden. Ett förslag på vidare forskning vore 
därför att studera och jämföra i vilken grad detta verktyg kommer att bidra till stadens 
framtida utveckling. Ett annat intressant område att studera vidare kring är hur de inom 
det offentligägda bolaget lyckas nå upp till sina visioner kring implementeringen av ett 
medarbetarskap och hur detta i sin tur kommer att påverka verksamhetens resultat i 
framtiden. Det kan vidare vara av intresse att studera hur de kommunicerar under och 
efter implementeringen, samt att undersöka medarbetarnas upplevelse kring att arbeta 
utifrån ett medarbetarskap. Under intervjutillfällena uttryckte en av respondenterna att 
staden har ett samarbetsavtal som ger en viss anställningstrygghet, vilket i vissa fall utgör 
en problematik för verksamhetens effektivitet då det leder till passivitet vilket motarbetar 
medarbetarskapet. Resultatet av studien har visat på att kommunikation mellan ledare och 
medarbetare påverkar sammanhållningen positivt. Det skulle därav vara intressant att 
undersöka om det föreligger ett samband mellan positiv sammanhållning och ekonomisk 
tillväxt.  
 
Vår studie visar också på tendenser att offentliga sektorn i ett mer generellt perspektiv 
kan dra fördelar av den privata sektorns affärsmässiga tänkande.  Med det menar vi att 
skillnaden inte ligger i ledarskapet utan snarare i förhållningssättet till omgivningen. 
Studien pekar också på att ett ökat service- och tjänstetänkande kan bidra till en mer 
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gynnsam utveckling vilket därmed väcker intresset för att vidare forska kring interna 
marknadsföringens eventuella nytta för den offentliga sektorn.  
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Bilaga 1 
 
Schemat nedan illustrerar uppdelningen av vårt empiriska material. Schemat avser också 
att förtydliga den koppling som finns mellan Central chefsförsörjning och de olika 
förvaltningarna samt bolaget. 
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Bilaga 2 
 
Frågor - Chefer 

1. Berätta vilken befattning du har och hur din uppgift som chef ser ut inom 
organisationen?  

2. Hur arbetar du och hur ser du konkret på ledarskapet i staden? 

3. Vilka mål har du i ditt arbete?  

4. Vilken är din ledarskapsfilosofi? 

5. Vilken organisationsfilosofi/ledarskapskultur upplever du att man eftersträvar 
inom organisationen?  

6. Vilka verktyg/kanaler använder du/ni för att informera medarbetarna om 
verksamhetens övergripande må och visioner? Vem bär ansvaret för det?  

7. Vilka situationer är centrala för dig när det kommer till att kommunicera 
strategisk information (uppåt och nedåt), hur kommunicerar du idéer, visioner, 
mål i organisationen?) 

8. Vilka situationer eller kanaler använder du för att få feedback från organisationens 
(medarbetare, överordnare)? 

9. Upplever du att det finns några problem vad gäller kommunikationen av idéer, 
mål och visioner? Vad kan de beror på?  

10. Ge ett exempel på ett budskap som du/din chef velat föra vidare som lyckats.  

11. Hur upplever du dina relationer till dina underställda, ledning och kollegor?  

12. Ge exempel på situationer eller aspekter som kan begränsa kommunikationen i 
organisationen. 

13. Om du skulle vilja karaktärisera organisationen utifrån en symbol t ex bil, djur, 
växt etc, vilken symbol skulle du välja då? Varför? 

14. Hur samordnas de separata delarna, hur sätter du upp delmål? Fördelning, 
arbetsfördelning? 
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Bilaga 3 
 
Frågor - medarbetarna (samt underställda chefer) 
 

1. Beskriv ditt arbete, din funktion, skyldigheter. Vilka beslut brukar du vanligtvis 
fatta i ditt dagliga arbete? Vilken information behöver du för att utföra ditt arbete, 
och från vem bör denna information komma ifrån? Vilken information får du 
faktiskt tillgång till och från vem?  

2. Hur får du tillgång till för dig och för ditt arbete relevant information? Beskriv 
processen (Följdfråga: Hur upplever du situationen?) 

3. Vilka är de huvudsakliga kommunikativa styrkorna i organisationen?  

4. Vilka är de huvudsakliga kommunikativa svagheterna i organisationen?  

5. Beskriv de formella kanaler du vanligtvis får information genom gällande 
organisationen? I vilken utsträckning styr policys och dokument 
informationsflödet?  Vilken typ av information brukar det röra sig om? Hur ofta 
får du den?  

6. Hur ofta om någonsin, erhåller du information som för dig är irrelevant för ditt 
arbete? Om och när du gör detta, vilken typ av information rör det sig om då? 
Från vem kommer den?  

7. Vad skulle du vilja förändra och förbättra i informationsflödet? Upplever du att 
det finns policys/regler som begränsar dig i ditt arbete? Motivera  

8. Beskriv hur man vanligtvis arbetar på din avdelning/förvaltning med uppsatta 
mål. Utveckla 

9. Om och när konflikter uppstår i organisationen, vad är den huvudsakliga (om 
någon finns) orsaken? Vilken brukar vara den mest vanligt förekommande 
lösningen? Är det ett återkommande problem? Motivera/utveckla 

10. Beskriv förhållandet till din närmaste överordnade/chef, dina kollegor och 
ledning? Hur ser kommunikationen mellan dess ut?  

11. Hur får du information om när organisationen utfört ett bra eller dåligt jobb i 
förhållande till verksamhetens mål? Vilka verktyg används för att mäta 
effektiviteten?  

12. Hur tillges du information när du utfört ett bra eller dåligt arbete? Hur sker 
kommunikationen/processen? Utveckla 

13. Hur upplever du din chef och dennes roll?  
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14. Vilken form av feedback får du vanligtvis från din chef? På vilket sätt sker den 
och hur ofta? Dagligen, mer sällan eller aldrig?  

15. Om du skulle vilja karaktärisera organisationen utifrån en symbol t ex bil, djur, 
växt etc, vilken symbol skulle du välja då? Varför? 

16. Känner du tillit till ledarskapet? 
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Bilaga 4 
 
Tabell 3. Interna marknadsföringsaktiviteter. (Grönroos, 2008 s. 378-379.) 
 
Utbildning 
Målgrupper: personal på alla nivåer i organisationen, såväl ledning och mellanchefer och arbetsledare som 
kundkontakt- och stödpersonal. 
 
Förståelse för personalens roll i den totala relationen med en kund och för varje enskild anställds roll och 
uppgifter i arbetet med att vidmakthålla och utveckla denna relation.  
 
Interaktions- och kommunikationsfärdigheter.  
 
 
Ledarskap och lednings-/arbetsledarstöd 
Ledningen och lednings-/arbetsledarstöd är en förlängning av företagets utbildningsinsatser som antingen sig 
under utbildningarna eller tillintetgör dem.  
 
Företagsledningen måste själv uppvisa en kundfokuserad och serviceinriktad attityd och handla i enlighet med 
denna.  
 
Varje chef och arbetsledare måste leva upp till företagets kundfokuserings- och serviceinriktningsnormer.  
 
Chefer och arbetsledare måste ge stöd åt och inte motarbeta personalens motivation och möjligheter att agera på 
ett fokuserat och serviceinriktat sätt.  
 
 
Intern kommunikation och dialog 
PM bör inte användas.  
 
Så lite envägskommunikation som möjligt. 
 
Så mycket personlig kontakt som möjligt.  
 
Så mycket dialog som möjligt. 
 
Nyckelinformation bör finnas på intranätet.  
 
E-post kan användas men inte i för stor utsträckning; svarsmöjligheter via e-post när det är lämpligt.   
 
 
Utnyttja de interna effekterna av extern kommunikation  
Personalen är alltid en intresserad och mottaglig publik för extern kommunikation.  
 
Betona personalens roll i annonser och i andra externa kampanjer. 
 
 
Gör personalen delaktig i planeringsarbetet 
Personalen är en tyst källa till kunskap när det gäller kundernas preferenser, dagliga aktiviteter, förväntningar och 
krav.  
 
Delaktighet har en positiv effekt på personalens motivation.  
 
Marknadskommunikationen får bättre effekt än vad som annars vore fallet.  
 
 
Belöna goda prestationer 
Uppmuntra personalen, visa dem respekt och belöna goda prestationer.  
 
Rätta till misstag och ge goda råd för framtiden på ett konstruktivt och uppmuntrande sätt.  
 
Uppmuntran och arbetstillfredställense har positiv effekt på personalens motivation, men bonusar och andra 
belöningar kan bidra ytterligare till motivationen.  
 
 
Upprätta stödteknik och stödsystem 
Säkerställ att de stödsystem, databaser och fysiska instrument som behövs i serviceprocessen ger stöd åt ett 
kundfokuserat och serviceinriktat handlande och resultat hos personalen och inte motverkar detta.  
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Använd HRM-verktyg 
Använd HRM-verktyg på ett aktivt sätt som inte bara bidrar till att skapa arbetstillfredsställelse  och ett positivt 
arbetsklimat, utan som samtidigt riktar de anställdas intresse mot kunderna och kundfokuserat beteende och på 
så sätt gör dem till duktiga marknadsförare på deltid.  
 
 
Gör interna marknadsundersökningar och segmentera 
Arbetstillfredsställelse bland personalen i korrelerar ofta med kundtillfredsställelse.  
 
Studera personalens attityder och preferenser i fråga om arbetsklimatet, arbetsuppgifterna och den utmaning som 
kundfokuserat och serviceinriktat handlande innebär.  
 
Använd såväl kvalitativa som kvantitativa metoder; använd information och återkoppling från de möten som 
cheferna och arbetsledarna har med sina anställda.  
 
Kom ihåg att personalen också utgör en heterogen grupp som kan behöva segmenteras i mindre subgrupper som 
i vissa avseenden behandlas på olika sätt.   
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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